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Anotace
Bakalářská práce „Politika vlády Gerharda Schrödera v rámci G7/G8“ pojednává o
zahraniční politice SRN na poli mezinárodní organizace G7/G8 v období vlády tzv.
rudo-zelené koalice v letech 1998 – 2005. První část práce stručně popisuje historii
organizace G8 a přístup Německa k této organizaci před nástupem koaliční vlády SPD a
Bündnis90/Die Günen. Práce poté zkoumá, jaké cíle si vláda kancléře Gerharda
Schrödera vytyčila v oblasti zahraniční politiky obecně. Druhá část bakalářské práce se
snaží zodpovědět otázku, zda kancléř Schröder tyto cíle prosazoval i na summitech
G7/G8. Rovněž se pokouší zjistit, do jaké míry byla Schröderova vláda úspěšná
v prosazování svých cílů v praxi a zda tedy zanechalo její působení v G7/G8 nějaké
významnější stopy.

Annotation
Bachelor thesis „The Politics of Gerhard Schröder's Government within G7/G8“deals
with German foreign policy on the grounds of the organization G7/G8 during the reign
of the Red-Green Coalition between the years 1998 – 2005. First part of the thesis
briefly describes history of the G8 and the German attitude towards this organization
before the reign of the SPD and Bündnis90/Die Günen Coalition. The thesis then
examines the foreign policy priorities of chancellor Gerhard Schröder and his
administration in general. Second part of the thesis tries to answer the question whether
has Schröder been pursuing these priorities also at the G7/G8 summits. It also tries to
find out to what degree has Schröder's government been successful in promoting it's
priorities in practice and whether has it's activities within G7/G8 left any significant
traces.

Bakalářská práce

Politika vlády Gerharda Schrödera v rámci
G7/G8

Klíčová slova
Německo, zahraniční politika, Gerhard Schröder, rudo-zelená koalice, organizace
G7/G8, summit G7/G8, SPD, Bündnis90/Die Grünen.

Keywords
Germany, Foreign Policy, Gerhard Schröder, Red-Green Coalition, Organization
G7/G8, summit G7/G8, SPD, Bündnis90/Die Grünen.

Zkratky použité v práci
CDU - Křesťansko-demokratická unie
CSU - Křesťansko-sociální unie
ES

- Evropské společenství

EU

- Evropská unie

G7

- Group of Seven Industrialized Nations

G8

- Group of Eight Industrialized Nations

MMF - Mezinárodní měnový fond
NATO - Severoatlantická aliance
OSN - Organizace spojených národů
SPD

- Sociálně demokratická strana Německa

SRN - Spolková republika Německo
WTO - World Trade Organization
ZEU

- Západoevropská unie

Bakalářská práce

Politika vlády Gerharda Schrödera v rámci
G7/G8

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené
prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato bakalářská práce byla
umístěna v Ústřední knihovně UK a používána ke studijním účelům.

V Praze dne 21. května 2007

Ivana Veselková

Bakalářská práce

Politika vlády Gerharda Schrödera v rámci
G7/G8

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé práce, Judr. Vladimíru Handlovi,
za jeho rady a užitečné komentáře k mé práci.

Bakalářská práce

Politika vlády Gerharda Schrödera v rámci
G7/G8

Obsah
OBSAH ...................................................................................................................................................- 7 ÚVOD......................................................................................................................................................- 8 1.

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE G8............................................................................- 10 -

2.

NĚMECKO V RÁMCI G7/G8..................................................................................................- 13 -

3.

ZAHRANIČNÍ POLITIKA VLÁDY GERHARDA SCHRÖDERA .....................................- 17 3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.

VZTAHY S USA ................................................................................................................... - 21 VZTAHY S VELKOU BRITÁNIÍ .............................................................................................. - 22 VZTAHY S FRANCIÍ .............................................................................................................. - 23 VZTAHY S RUSKEM ............................................................................................................. - 24 -

SUMMITY G7/G8 ZA VLÁDY GERHARDA SCHRÖDERA..............................................- 25 4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

SUMMIT V KOLÍNĚ 18.-20.ČERVNA 1999............................................................................. - 27 SUMMIT VE MĚSTĚ NAGO NA OSTROVĚ OKINAWA 21.-23.ČERVENCE 2000......................... - 29 SUMMIT V JANOVĚ 20.-22.ČERVENCE 2001......................................................................... - 31 SUMMIT V KANANASKISU 25.-27.ČERVNA 2002.................................................................. - 32 SUMMIT V EVIANU 2.-3.ČERVNA 2003 ................................................................................ - 33 SUMMIT NA SEA ISLAND 8.-10.ČERVNA 2004...................................................................... - 34 SUMMIT V GLENEAGLES 6.-8. ČERVENCE 2005 ................................................................... - 37 -

ZÁVĚR .................................................................................................................................................- 38 RESUMÉ ..............................................................................................................................................- 40 SUMMARY ..........................................................................................................................................- 41 POUŽITÁ LITERATURA..................................................................................................................- 42 -

Bakalářská práce

Francouzsko-německá spolupráce v EU
v kontextu rozšíření EU o země střední a východní Evropy

Úvod
Co se zahraniční politiky vlády kancléře Gerharda Schrödera týče, proklamovala
rudo-zelená koalice kontinuitu v zahraniční politice předchozí vlády kancléře Helmuta
Kohla. Na druhou stranu ovšem přinesla nová vláda SPD a strany Bündnis90/Die
Grünen do zahraniční politiky některá nová témata, jako třeba zvýšený důraz na
rozvojovou politku a boj proti sociální nerovnosti. Tato témata potom Schröderova
vláda prosazovala v bilaterálních, ale s ohledem na německou tradici multilateralismu,
rovněž v multilaterálních jednáních. Jednou z platforem německé multilaterální
zahraniční politiky je již od konce sedmdesátých let organizace G7/G8, k jejímž
zakladatelům Německo patří. Působení vlády rudo-zelené koalice na poli právě této
organizace jsem si vybrala jako téma své bakalářské práce z toho důvodu, že je dobrým
příkladem zahraniční politiky této vlády v praxi. Ve své práci bych chtěla dojít k závěru,
zda se Schröderova vláda držela při tvorbě agendy pro jednání G7/G8 svých
proklamovaných vládních cílů, a případně zda poté mělo její působení na summitech
nějaké reálné výsledky.
V první části své práce se zabývám vznikem a obecnou historií organizace
G7/G8. V další kapitole se věnuji již konkrétně Německu a jeho vztahu k této
organizaci, rovněž zmiňuji, jak spolupráce v G7/G8 zapadá do německého pojetí
zahraniční politiky. Poté je nastíněna koncepce zahraniční politiky a priority nastupující
vlády rudo-zelené koalice v čele s Gerhardem Schröderem. Následuje přehled
jednotlivých summitů G7/G8, kterých se Schröder zúčastnil. Průběh summitů jsem se
snažila popsat tak, aby bylo jasné, jaká témata byla pro Německo na jednotlivých
summitech klíčová a případně zda se mu podařilo své cíle prosadit. Některé ekonomické
aspekty summitů G8, jako třeba dokumenty ze setkání ministrů financí, jednání týkající
se WTO nebo tzv. Kolínská iniciativa, by si zasloužily hlubší analýzu, nicméně já jsem
se zabývala pouze politickou stránkou působení rudo-zelené koalice v rámci G7/G8, a
proto jsem tuto problematiku zmiňovala pouze informativně.
Vzhledem k tomu, že G7/G8 stále funguje na neformální bázi a její činnost není
nijak institucionalizovaná, bylo pro mě obtížné sehnat dostatek materiálů k jednotlivým
summitům. Nejobsáhlejším zdrojem, jaký se mi podařilo najít, jsou webové stránky
Informačního centra G8, které tvoří výzkumné centrum pro G7/G8 na univerzitě
v Torontu. Zde jsou mj. k dispozici téměř všechny oficiální materiály vydané v rámci
summitů G8. Co se německé zahraniční politiky týče, čerpala jsem převážně
-8-
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z elektronických odkazů na oficiálních německých stránkách www.germany.info, na
kterých jsou k dispozici veškeré projevy vládních činitelů, vládní tisková prohlášení atd.
V oblasti tištěných publikací pak zahraniční politiku rudo-zelené koalice velmi
přehledně shrnují zejména knihy Hannse Maulla Germany`s Uncertain Power a
Deutschland im Abseits. Na publikaci, která by souhrně mapovala historii působení
Německa v organizaci G8, jsem při zpracovávání své práce nenarazila, hlouběji se
tomuto tématu věnoval opět Hanns Maull a to v článku „Germany at the summit“, který
vyšel v časopise International Spectator v roce 1994.
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1. Charakteristika organizace G8
Kořeny toho, co dnes známe pod jménem skupina G8,1

je třeba hledat

v sedmdesátých letech minulého století. Konkrétně ve zpočátku velmi neformálních
setkáních tzv. Library Group.2 Poprvé se členové Library Group sešli v roce 1973 na
popud tehdejšího amerického ministra financí George Schulze. Schůzek se účastnili
kromě amerického zástupce i ministři financí z Francie, Velké Británie, Itálie, Německa
a Japonska. V roce 1975 detailněji rozvinul myšlenku takovýchto pravidelných setkání
tehdejší francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing, ovšem namísto ministrů
financí se tentokráte měli osobně setkávat nejvyšší představitelé zemí.3
Na prvním setkání, které proběhlo v malebném francouzském zámečku
Rambouillet, se tehdy setkali pouze zástupci USA, Francie, Německa, Velké Británie,
Itálie a Japonska.4 O rok později na zasedání v Portoriku se jako sedmý člen přidala
Kanada a teprve o celých dvacet dva let později, na v pořadí čtyřiadvacátém summitu
v Birminghamu roku 1998, přibyl osmý člen – Rusko.5 Členství Ruska v této organizaci
bývá někdy kritizováno - G8 se totiž zaštiťuje společnými hodnotami jako demokracie,
svoboda, lidská práva, tržní hospodářství, svobodný obchod a právní stát. A v případě
Ruska odborníci existenci některých výše zmíněných hodnot zpochybňují. Ovšem ze
strategických a politických důvodů je přijetí Ruska do klubu G8 pochopitelné. Summitů
se také od londýnského summitu roku 1977 účastní i zástupce EU – tehdy ještě ES. EU
na summitu zastupuje předseda Komise a hlava státu, který drží v tu dobu předsednictví
EU.
Původní Library Group a vlastně i počáteční setkání dnešní G8 byla
neformálními

pracovními

grémii,

pro

něž

mají

Němci

výstižné

slovo

“Kamingesprächen“6 – čelní představitelé se zde měli osobně blíže seznámit a
v neformálním ovzduší pak měli diskutovat, hledat řešení problémů a rozvíjet
spolupráci. Původně se G77 zabývala čistě ekonomickými tématy. První setkání na

1

G8 je dnes již zaběhnutá zkratka pro Group of Eight Industrialized Nations, v současnosti žije
v členských zemích G8 839 milionů lidí, což je zhruba 14% z celkového počtu obyvatel naší planety.
2
Místem setkání byla knihovna v Bílém domě, odtud název Library Group
3
Francii,USA a od roku 1998 i Rusko tak reprezentuje prezident, ostatní státy reprezentují jejich
ministerští předsedové
4
Účastnili se Valéry Giscard d'Estaing za Francii; Helmut Schmidt za Německo; Aldo Moro za Itálii;
Takeo Miki za Japonsko; Harold Wilson za Velkou Británii; Gerald Ford za USA
5
I když neformálně se Rusko alespoň některých jednání na summitech G7 účastnilo už před tím, poprvé
byl na summit G7 přizván už SSSR, konkrétně tedy Michail Gorbačov a to v roce 1991
6
Doslova přeloženo rozhovory u krbu
7
Pokud budu psát o organizaci před přistoupením Ruska budu o ní psát jako o G7
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zámečku Rambouillet se mělo převážně zabývat řešením ekonomických problémů, které
vznikly jako následek tzv. první ropné krize. Celá první vlna summitů8 G7 se tak
zabývala převážně ekonomickými otázkami jako je liberalizace mezinárodního
obchodu, koordinace makroekonomických politik, případně možnostmi, jak zmírnit
nepříznivou ekonomickou situaci v chudých rozvojových zemích atd.
V osmdesátých letech přestávají summitům dominovat čistě ekonomická témata.
Na vrcholných setkáních G7 více začínají řešit i otázky z jiných oblastí jako například
otázky týkající se zahraniční politiky (např. 80. léta – intervence SSSR do
Afghánistánu, irácko-iránský konflikt), životního prostředí či mezinárodní drogové
kriminality. V posledních letech se na summietch stále více mluví o možnostech a
problémech, které přináší globalizace, diskutuje se o boji proti mezinárodnímu
terorismu a stále aktuálnějším problému globálních klimatických změn. Na summitech
se tak začaly řešit i více obecné a dlouhodobější problémy než byla krátkodobá
koordinace ekonomických politik apod. Proto se o něco změnil i charakter závěrečných
komuniké, která vždy na závěr summitů shrnují řešené problémy a případně obsahují
nějaké závazky do budoucnosti, které si členské země G7 daly. Od osmdesátých let
proto byly závěry mnohem obsáhlejší, ale zároveň i obecnější a vyhýbavější. Rovněž se
začínají objevovat první názorové rozdíly mezi jednotlivými členy. Závěrečná
komuniké jsou tak výsledkem často četných kompromisů a proto někdy ztrácejí na
konkrétnosti.
Nicméně G7/8 je a byla pouze neformálním diskusním fórem. Dodnes nemá G8
žádné stálé sídlo ani nevládne žádným stálým byrokratickým aparátem, její hlavní
rozhodovací orgán (tedy hlavy členských států) se schází pouze jednou ročně. Navíc G8
nemá žádný nástroj, jak donutit členské státy, aby případně realizovali závazky či
předsevzetí, která si na summitu G7, dnes G8, vytyčily. Ujednání, která se na
summitech G8 dohodnou, navíc nejsou právně nijak zavazující. I dnes, kdy se vrcholné
summity díky své pompéznosti nedávají srovnávat s původními “Kamingesprächen“, je
jejich hlavním přínosem to, že se lídři členských států osobně seznámí a mají možnost
spolu diskutovat tváří v tvář.9 Summity navíc musíme vnímat jako součást procesu
8

MAULL, Hanns, “Germany at the Summit“, International Spectator, 29:2,1994
To že se na summitech lídři setkávají tváří v tvář ale ne vždy napomáhalo konstruktivním diskusím a
spolupráci. V sedmdesátých letech například často zlepšení spolupráce překážely osobní nesympatie mezi
americkým prezidentem Carterem a německým kancléřem Schmidtem. Stejně tak v osmdesátých letech
se často na summitu ukázaly osobní neshody mezi francouzským prezidentem Miterrandem a americkým
prezidentem Reaganem. Viz. Viz. SCHMIDT Siegmar, HELLMANN Gunther, WOLF Reinhard,
Handbuch zur deutschen Außenpolitik, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, 803 s.
9
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všech dalších multilaterálních a bilaterálních jednání (EU, NATO, OSN, WTO, různá
dvoustranná jednání atd.). I když třeba lídři nedospějí na summitu ke konkrétním
závěrům, diskuse během summitů rozhodně přispívají k lepší spolupráci členských
zemí.
Mediálně nejviditelnějším projevem činnosti G8 je právě zmiňovaný summit
konaný jednou ročně, většinou zhruba v polovině kalendářního roku, za účasti hlav
členských států. Kromě vrcholných summitů existují ještě pravidelná setkání ministrů
zahraničí, kteří se obvykle v rámci G8 scházejí dvakrát ročně. Ovšem v rámci G8 se
setkávají i ministři z jiných resortů (jako například ministři životního prostředí, ministři
práce atd.). Dalším důležitým setkáním, které se koná těsně před summitem, je summit
ministrů financí a šéfů centrálních bank. Této schůzky se Rusko neúčastnilo až do
summitu v Evianu v roce 2003, kdy byl k jednání poprvé přizván i ruský ministr financí.
Přípravu summitu má na starosti předsedající země G8. Jednotlivé členské země
se střídají v předsednictví v tomto pořadí: Francie, USA, Velká Británie, Rusko,10
Německo, Japonsko, Itálie a Kanada. Každá země drží předsednictví po dobu jednoho
roku. Německo bylo předsedající zemí G7/G8 v letech 1978, 1985, 1992, 1999 a
předsednictví G8 mu připadlo i letos. Nastávající, v pořadí už třiatřicátý summit –
tentokrát s podtitulem Růst a zodpovědnost,11 tak začne 6.června v Heiligendammu na
pobřeží Baltského moře. Předsedající země je zodpovědná nejen za technickou stránku
organizace summitu, ale do značné míry i za témata, jaká se na summitu budou řešit.
Podklady k jednání G8 připravují tzv. šerpové,12 každý členský stát má jednoho
hlavního šerpu a tři “podšerpy.“13 Šerpové se setkávají vícekrát za rok a defacto tak
všechny materiály a většinu rozhodnutí předpřipraví – samotný summit jako takový
obvykle trvá tři dny.
Summity, zvláště ty v posledních letech, bývají doprovázeny řadou demonstrací
a protestních akcí tzv. antiglobalistů14 a své zájmy během summitu, který je
pochopitelně mediálně velmi přitažlivý, vyjadřují i nejrůznější nevládní organizace.
V roce 2001 dokonce tyto protesty během summitu v italském městě Janov skončily
10
O tom, že se Rusko poprvé ujme předsednictví v roce 2006 se rozhodlo na summitu v kanadském
Kananaskisu,, první summit G8 pod ruským předsednictvím se pak konal 14.-17.července 2006 v
Petrohradě
11
Viz. <http://www.g-8.de/Webs/G8/EN/Agenda/agenda.html>
12
Přenesené označení, šerpové jsou nepálští nosiči, kteří pomáhají horolezcům při výstupu na vrchol. Za
vlády Helmuta Kohla byl šerpou i současný německý prezident Horst Köhler.
13
V žargonu G8 bývají označováni jako Sous-Sherpas
14
Antiglobalizační demonstranti poprvé zahájili masovější protesty u příležitosti summitu
v Birminghamu v roce 1998
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smrtí jednoho z demonstrantů, a proto se od té doby summity G8 pořádají na
odlehlejších a pro veřejnost hůře dostupných místech. Velké demonstrace se očekávají i
na letošním summitu v Heiligendammu.15
V současné době mají zájem o vstup do G8 i další státy. Mezi kandidáty je
například Čína, Indie, Brazílie, Mexiko a Jihoafrická republika. Německo je v současné
době zastáncem dialogu s těmito zeměmi a chce tyto státy přizvat i na nastávající
summit v Heiligendammu,16 nicméně k případnému rozšíření G8 se současná německé
vláda staví spíše negativně. Německo je totiž toho názoru, že by rozšíření umenšilo jeho
schopnost prosazovat pomocí G8 své zájmy. Naopak pozitivně se zatím k případnému
rozšíření G8 o nové členy staví třeba Velká Británie.17 Zatím se výše zmiňovaní zájemci
o členství scházejí s členy G8 na tzv.setkáních G8+5. Tato setkání vznikla díky podnětu
Velké Británie na summitu v Gleneagles roku 2005. Případné získání plnoprávného
členství v G8 ale asi bude komplikovanější, protože názory současných členů na
rozšíření se momentálně rozcházejí.

2. Německo v rámci G7/G8
Po druhé světové válce se Německo18 rozhodlo oprostit se od nacionalistického a
imepriálního pojetí zahraniční politiky a začalo stavět na zcela jiných principech.
Stavební kameny poválečné německé zahraniční politiky jsou zakotveny už
v Základním zákoně a daly by se shrnout zhruba do těchto bodů19 - zachování míru a
zapovězení útočné války, respektování a dodržování lidských práv a v neposlední řadě
ochota k otevřené mezinárodní kooperaci. Stručně by se dala poválečně německá
zahraničně-politická

identita

popsat

pojmy

Zivilmacht,

Multilateralismus

a

Europaorientierung.20 Jedním z pilířů nového konceptu se tedy stala multilaterální
15

Na internetu můžete najít i propagační videa lákající na demonstrace proti summitu G8, např. zde
<http://www.youtube.com/watch?v=Uk-MBWp4vh8 >
16
Viz. Germany wants emerging nations in G8, Business Report, 25.1. 2007, článek dostupný na
<http://www.busrep.co.za/index.php?fSectionId=561&fArticleId=3646159 >
17
Viz. India, China should get G8 seats, says Blair, Business Report, 29.1. 2007, článek dostupný na
<http://www.busrep.co.za/index.php?fSectionId=565&fArticleId=3651202>
18
Mám samozřejmě na mysli Západní Německo, pokud budu hovořit o Německu před sjednocením bude
se vždy jednat o SRN
19
Wahrung des Friedens und Verbot eines Angriffkrieges, Achtung und Verwirklichung der
Menschenrechte, Bereitschaft zu offenem, kooperativem Internationalismus
Viz. BIERLING Stephan, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Mnichov: Oldenbourg
Wissenschaftsverlag, 2005, 9 s.
20
Viz. SCHMIDT Siegmar, HELLMANN Gunther, WOLF Reinhard, Handbuch zur deutschen
Außenpolitik, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, 53 s.
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mezinárodní spolupráce.21 Díky svým převážně pozitivním zkušenostem s multilaterální
spoluprácí se Německo k členství v nejrůznějších organizacích a uskupeních stavělo
vždy kladně a často tak má německá zahraniční politika tendenci vidět ve spolupráci
v multilaterálních organizacích odpověď na jakýkoliv mezinárodní problém.22 Případné
členství v mezinárodních či supranacionálních organizacích je v Základním zákoně
velmi dobře ošetřeno. Například článek 24 Základního zákona23 upravuje možnost
přenesení výsostných práv Spolku na mezinárodní organizaci.

Největší preference

tradičně Německo klade na evropskou integraci v rámci EU, jejímž je zakládajícím
členem, nicméně v rámci multilaterální zahraniční politiky je členem i mnoha dalších
organizací – OSN, NATO, ZEU atd.
Multilaterální politika přinesla Německu opravdu přesvědčivé výsledky,
zejména rychlou integraci Německa do západních struktur a s ní spojený zisk nezbytné
suverenity a možnosti uplatňovat svůj vliv. Výjimkou v kladnému přístupu SRN k
multilaterální politice není ani organizace G8. Na jejím založení má dokonce samo
Německo velký podíl. Kromě francouzského prezidenta Valéry Giscard d'Estainga se
totiž o rozvinutí myšlenky původní Library Group velmi zasazoval i tehdejší německý
kancléř Helmut Schmidt. Duo Giscard d'Estaing a Schmidt bylo v počátcích jakýmsi
motorem celého G7 procesu. Schmidt se ještě v roli ministra financí (stejně tak jako
Valéry Giscard d'Estaing, který byl do roku 1974 rovněž ministrem financí) účastnil
setkání Library Group a od počátku byl přesvědčen, že po ekonomické stránce se
Německu vyplatí se podobných ekonomických summitů účastnit a zastával názor, že
vyspělé ekonomické země by měly po ekonomické stránce více spolupracovat a
koordinovat své kroky. Navíc jak sám Helmut Schmidt, tak i jeho nástupce kancléř
Helmut Kohl24 kladli velký důraz na osobní kontakt25 při hledání řešení nejrůznějších
ekonomických ale i politických mezinárodních problémů. Ovšem v porovnání se

21

Viz. THOMPSON, Wayne. Germany and the East. Europe-Asia Studies. 53:6. 2001.

Dostupné z: < http://links.jstor.org/sici?sici=09668136%28200109%2953%3A6%3C921%3AGATE%3E2.0.CO%3B2-8>
22
Viz. MAULL, Hanns, Deutschland im Abseits: Rot-grüne Aussenpolitik 1998-2003, Baden-Baden:
Nomos, 2003, 12 s.
23

Artikel 24
[Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen]
(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. Viz.
Základní zákon

24
25

Helmut Kohl se účastnil celkem šestnácti summitů G7, což je zatím nepřekonaný rekord.
MAULL, Hanns, “Germany at the Summit“, International Spectator, 29:2,1994

- 14 -

Bakalářská práce

Politika vlády Gerharda Schrödera v rámci
G7/G8

Schmidtem kladl Helmut Kohl na setkání v rámci G7 mnohem menší důraz.26 Co se
Gerhrada Schrödera týče i ten byl příznivcem osobních kontaktů, proslulý je zejména
jeho vynikající vztah s ruským prezidentem Putinem.
Pod německým předsednictvem se zatím konaly čtyři summity a jak již jsem
zmínila výše, předsedá Německo G8 i letos, a proto je zodpovědné za zorganizování
summitu v Heiligendammu. Historicky první summit v rámci německého předsednictví
se konal v roce 1978 v Bonnu. Hlavní řešená témata se týkala ekonomických záležitostí.
Na programu byla otázka, jak zvýšit ekonomický růst a mj. se jednalo i o tarifech
v rámci GATT. Druhý summit v německé režii se konal roku 1985 opět v Bonnu a
hlavní těžiště jednání opět spočívalo v ekonomické oblasti. Naproti tomu na třetím
summitu G8, který spadal do období německého předsednictví, se projednávaly otázky
převážně zahraničněpolitického charakteru. V celkovém pořadí osmnáctý summit27 se
konal od 6.do 8.července roku 1992 v bavorském hlavním městě Mnichov28 a už z data
jeho konání je patrné, proč převažovala právě zahraničně-politická témata.
Na úvod summitu pronesl řeč německý prezident Richard von Weizsäcker a
vyzval zúčastněné k většímu zájmu o pomoc rozvojovým zemím. Podle jeho slov by
rozvojovým zemím více než finanční podpora pomohl volný přístup na světové trhy.
Vyspělé průmyslové země by tak měly své trhy otevřít produktům pocházejícím právě
z tzv. Třetího světa.29 Nicméně v jednáních G7 v Mnichově se posléze otázka pomoci
rozvojovým zemím probírala jen velmi okrajově, poněvadž v centru zájmu byla nová
zahraničně-politické témata nastolená po pádu železné opony.
S pádem komunismu se vynořila otázka, jak se budou nyní země střední a
východní Evropy včetně Ruska vyvíjet. Ve svém oficiálním politickém prohlášení30
vyjádřila organizace G7 svoji podporu demokratickým změnám ve východní a střední
Evropě, nicméně zmíněno bylo i to, že úspěšná demokratická transformace je pro
všechny tyto státy obrovskou výzvou. A úspěšné splnění této výzvy tehdy zdaleka
26

Tak tomu ovšem v té době bylo i v USA za vlády prezidenta Reagana a rovněž i ve Francii, kde byl
prezidentem Miterrand. Summity G7 v té době tak byly spíše formální setkání, která si nikdo netroufl
odříci, která ale nic moc konkrétního nevyřešila.
Viz. SCHMIDT Siegmar, HELLMANN Gunther, WOLF Reinhard, Handbuch zur deutschen
Außenpolitik, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, 809 s.
27
Přítomni zde byli prezident George Bush starší za USA, prezident Francois Mitterrand za Francii,
premiér John Major za Velkou Británii, premiér Kiichi Mi-Yazawa za Japonsko, premiér Giuliano Amato
za Itálii a premiér Brian Mulroney za Kanadu. Německo zde zastupoval tehdejší kancléř Helmut Kohl a
Evropskou komisi reprezentoval její předseda Jacques Delors.
28
Summit v Mnichově byl historicky prvním ve sjednoceném Německu
29
Archiv der Gegenwart, Band 9, 1986-1994, Sankt Augustin: Siegler Verlag GmbH, 2000, 9043 s.
30
Viz. celý text prohlášení dostupný zde.
<http://www.g7.utoronto.ca/summit/1992munich/political.html>
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nebylo považováno za samozřejmost. Členové G7 proto vyjádřili nutnost navázat a
utužit spolupráci s nově vzniklými demokratickými režimy - zejména v oblastech
hospodářství a bezpečnostní politiky.
Zvlášť velký zájem na tom, aby se ve střední a východní Evropě vytvořilo
stabilní politické a ekonomické prostředí, mělo jako bezprostřední soused nově
vzniklých demokracií právě Německo.

A podle Německa ležel klíč k vytvoření

příznivé situace ve středo-východní Evropě v Rusku - pro stabilní situaci v nově
vzniklých

demokraciích bylo

nutné stabilní

a pokud možno demokraticky

reformované Rusko. Proto počátkem devadesátých let Německo často vystupovalo jako
jakýsi advokát ruských reformátorů – nejprve Michaila Gorbačova, posléze Borise
Jelcina. Z iniciativy Helmuta Kohla tak na část summitu do Mnichova přicestoval právě
ruský prezident Boris Jelcin. Ten se zde zúčastnil některých jednání a obdržel pomoc v
podobě desetibodového programu pracovně nazvaného Hilfe zur Selbsthilfe.31 Mj.
v něm například získal od členů G7 příslib, že Rusko dostane k dispozici pomoc ve výši
24 miliard dolarů.32 Jelcin na oplátku členy G7 ujistil, že Rusko splatí své zahraniční
dluhy a že ukončí provoz osmi svých nejstarších jaderných elektráren. Rovněž G7 po
Jelcinovi požadovala co nejrychlejší stažení bývalých sovětských vojáků z pobaltských
států. Zatímco americký prezident Geroge Bush starší se o spolupráci s Ruskem vyjádřil
pochvalně, japonský premiér trval na tom, že Japonsko se začne na finanční pomoci
Rusku podílet velkou měrou až tehdy, když se oba státy dohodnou na řešení problému
s navrácením Kurilských ostrovů.33
Kromě velkého zájmu o ruskou otázku se Německo na summitu v Mnichově
angažovalo i v otázce konfliktu v bývalé Jugoslávii. Německo je z historických důvodů
citlivé na jakékoliv konflikty založené na etnických či rasových sporech,34 nicméně se
obávalo i možného vlivu konfliktu na Balkáně na situaci ve středo-východní Evropě.
Mezi veřejností byl summit v Mnichově kritizován pro svou pompéznost a
nákladnost. Sám bývalý spolkový kancléř Helmut Schmidt řekl, že současné summity se

31

Přeloženo pomoc ke svépomoci, celý text programu “Hilfe zur Selbsthilfe“ viz.zde
<http://www.g7.utoronto.ca/summit/1992munich/press/index.html>
32
Bylo dojednáno, že pomocná injekce pro Rusko v této výši bude mít podobu úvěrů, technického
vybavení, ale například i potravinové pomoci
33
Viz. Archiv der Gegenwart, Band 9, 1986-1994, Sankt Augustin: Siegler Verlag GmbH, 2000, 9045 s.
34
Viz. THOMPSON, Wayne. Germany and the East. Europe-Asia Studies. 53:6. 2001.
Dostupné z: < http://links.jstor.org/sici?sici=09668136%28200109%2953%3A6%3C921%3AGATE%3E2.0.CO%3B2-8>
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velmi liší od těch původních, kterých se v 70.letech účastnil on a jejichž tradici pomáhal
zakládat.35 Tyto summity prý (na rozdíl od těch dnešních) byly ještě opravdovými
racionálními poradami a užitečnými konzultacemi. Noviny se v souvislosti se
summitem v Mnichově vyjadřovaly o Gipfel der Belanglosigkeit.36 Kancléř Helmut
Kohl po skončení jednání označil jako výsledek summitu povzbuzující a naději
dodávající signál (Signal der Ermutigung und der Hoffnung) zejména pro země
východní a střední Evropy.37
Zatím poslední summit, kterému Německo předsedalo, proběhl roku 1999
v Kolíně. Tento summit už proběhl za vlády kancléře Gerharda Schrödera, proto se mu
budu podrobněji věnovat v dalších kapitolách.

3. Zahraniční politika vlády Gerharda Schrödera
Gerhard Schröder se stal spolkovým kancléřem 27.října roku 1998 a tuto funkci
vykonával sedm let.38 S jeho nástupem se po šestnácti

letech vlády křesťanských

demokratů a liberálů do čela Německa dostala koalice sociálních demokratů a strany
Bündnis 90/Die Grünen. Co se zahraniční politiky týče, v předvolební rétorice SPD ani
Bündnis 90/Die Grünen se příliš často neobjevovala.39 Po nástupu k moci proklamovala
sice nová vláda kontinuitu a pokračování v kurzu, který nastolila vláda Helmuta Kohla,
ale stejně tak jako v oblasti domácí politiky i zde došlo ke změnám. V koaliční smlouvě
z 20.října 1998, kterou mezi sebou uzavřely SPD a Bündnis 90/Die Grünen, stojí, že
nová spolková vláda bude dále rozvíjet základní linie dosavadní německé zahraniční
politiky. Nicméně hned v dalším odstavci se píše, že nová vláda se chystá pozměnit
mezinárodní vztahy pomocí vlastních návrhů a impulsů.40 Novým ministrem zahraničí

35

Viz. Archiv der Gegenwart, Band 9, 1986-1994, Sankt Augustin: Siegler Verlag GmbH, 2000, 9045 s.
Volně přeloženo jako „nezávažný summit“ – ale zároveň i ironicky jako „vrchol bezvýznamnosti“
37
Viz. Archiv der Gegenwart, Band 9, 1986-1994, Sankt Augustin: Siegler Verlag GmbH, 2000, 9045 s.
38
Na postu kancléře Schrödera vystřídala Angela Merkelová, která byla zvolena kancéřkou 22.listopadu
2005
39
Viz. MAULL, Hanns, Deutschland im Abseits: Rot-grüne Aussenpolitik 1998-2003, Baden-Baden:
Nomos, 2003, 7 s.
40
Viz. Koaliční smlouva mezi SPD a Bündnis 90/Die Grünen z roku 1998 <http://www.datenschutzberlin.de/doc/de/koalo/index.htm>
„Die neue Bundesregierung wird die Grundlinien bisheriger deutscher Außenpolitik weiterentwickeln: die
friedliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Nachbarn, die Pflege der transatlantischen
Partnerschaft, die Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Union, die gesamteuropäische
Zusammenarbeit in der OSZE, die besondere Verantwortung für Demokratie und Stabilität in Mittel,Ost- und Südosteuropa und die Förderung nachhaltiger Entwicklung in allen Ländern des Südens.“
36
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se stal Joschka Fischer ze strany Zelených, ovšem stejně tak jako tomu bylo za minulé
vlády Helmuta Kohla si postupem času si oblast zahraničních vztahů stále více
přisvojoval sám kancléř Schröder. Kancléř určoval hlavní linie německé zahraniční
politiky a na Joschku Fischera “zbyla“ témata jako diskuse o evropské ústavní smlouvě,
jednání v OSN apod. V některých otázkách tak spolu úřad kancléře a ministerstvo
zahraničí dokonce byli v jakémsi utajeném konfliktu,41 i když pozice ministerstva
zahraničí bývala slabší.
Ve svém prvním vládním prohlášení, které přednesl v Bundestagu dne
10.listopadu 1998, se sice Schröder věnoval převážně domácím tématům, nicméně
zmínil se i o své zahraničně-politické koncepci. Nejprve vyzdvihl význam vztahů
s USA a zdůraznil jejich roli za doby studené války.42 Poté potvrdil, že Německo je
připraveno plnit své závazky v rámci NATO.43 Rovněž zdůraznil, že zahraniční politika
Německa zůstává mírovou politikou a že je tedy Německo připraveno se účastnit
mírových vojenských misí.44 Stejně jako pro minulou vládu byla i pro rudo-zelenou
koalici jedna ze zahraničně-politických priorit evropská integrace a zejména rozšíření
EU o země střední a východní Evropy. O významu EU pro nově nastupující vládu se
proto Schröder rovněž zmínil ve svém prvním prohlášení v Bundestagu.45
Nově v rámci politiky rudo-zelené vlády, alespoň co se programových
prohlášení týče,

nabyly na významu pojmy jako ochrana životního prostředí46 a boj

proti sociální nerovnosti. Problému sociální nerovnosti se Schröder rovněž věnoval ve
svém vládním prohlášení, hovořil zejména o nutnosti vyřešit tzv. problém rozvírajících
se nůžek – doslova řekl, že „překonání propasti mezi chudými a bohatými zůstává

„Die neue Bundesregierung wird den notwendigen Wandel der internationalen Beziehungen mit eigenen
Vorschlägen und Impulsen mitgestalten.“
Viz. MAULL, Hanns, Deutschland im Abseits: Rot-grüne Aussenpolitik 1998-2003, Baden-Baden:
Nomos, 2003, 165 s.
42
„Der Freundschaft mit den Vereinigten Staaten verdanken wir viel: nicht weniger als den Frieden und
unsere Freiheit.“ Viz. Regierungserklärung kancléře Schrödera z 10.listopadu 1995
<http://www.unser-parlament.de/download/SHOW/reden_und_dokumente/1990_2005/schroeder_1998/>
43
„Wir stehen überzeugt zu unseren Verpflichtungen im Rahmen der Atlantischen Alianz.“
Viz.
Regierungserklärung
kancléře
Schrödera
dostupné
na
<http://www.unserparlament.de/download/SHOW/reden_und_dokumente/1990_2005/schroeder_1998/>
44
„Die deutsche Aussenpolitik bleibt Friedenspolitik. Dabei bekennen wir uns ... zur Bereitschaft an
friedenssichernden und friedenshaltenden ... Missionen mitzuwirken.“ Viz. Regierungserklärung kancléře
Schrödera
<http://www.unser-parlament.de/download/SHOW/reden_und_dokumente/1990_2005/schroeder_1998/ >
45
Viz. Regierungserklärung kancléře Schrödera
<http://www.unser-parlament.de/download/SHOW/reden_und_dokumente/1990_2005/schroeder_1998/ >
46
Viz. například Die Zukunft ist grün. Program strany Bündnis90/Die Grünen ze dne 17.3. 2002
Dostupné z:< http://www.xn--grne1ra.de/cms/files/dokbin/68/68425.grundsatzprogramm_die_zukunft_ist_gruen.pdf>
41

- 18 -

Bakalářská práce

Politika vlády Gerharda Schrödera v rámci
G7/G8

největší mezinárodní výzvou na prahu 21.století.“ Zmínil poté, že na nadcházejícím
summitu G7/G8 v Kolíně47 předloží Německo plán na další usnadnění při oddlužení
nejchudších zemí světa.
Ochraně životního prostředí je v koaliční smlouvě SPD a Bündnis 90/Die
Grünen věnována celá jedna kapitola pojmenovaná Ökologische Modernisierung.48 Za
svůj cíl si koalice kladla sociálně spravedlivý a ekologicky únosný rozvoj, přičemž
hlavním vzorem byl pro její politku v této oblasti program týkající se udržitelného
rozvoje, který vznikl v rámci OSN a to tzv.Agenda 21.49 Je zde zmíněno, že vláda zesílí
své působení zejména v oblasti ochrany klimatu a že se co nejrychleji pokusí o úplné
zastavení využívání atomové energie.50
V oblasti světové hospodářské politiky, která vždy pro Německo jako stát
z velké části závislý na exportu byla velmi významným polem působnosti, pokračovala
Schröderova vláda do značné míry v politice svých předchůdců. Zpočátku se ovšem
zdálo, že se rudo-zelená koalice vydá více ochranářským směrem. Zejména strana
Zelených totiž považovala současnou strukturu světového obchodu za nespravedlivou a
škodlivou pro životní prostředí.51 Nový ministr financí Oskar Lafontaine navíc prosadil,
že tradičně liberálněji smýšlející ministerstvo hospodářství přišlo o funkci šerpy.52
Přípravu summitů G7/G8, kde se tradičně otázka světového hospodářství projednávala,
měl poté na starost pracovník ministerstva financí, Klaus Gretschmann. Tím byla
oslabena pozice ministerstva hospodářství, které tradičně zastávalo v oblasti světového
obchodu liberálnější postoj než právě ministerstvo financí. Gretschmann byl ovšem

47

„Dem Wirtschaftsgipfel 1999 in Köln werden wir eine Initiative zur weiteren Erleichterung der
Schuldenlast der ärmsten Entwicklungsländer unterbreiten.“ Viz. Regierungserklärung kancléře
Schrödera z 10.listopadu 1998 <
http://www.erlassjahr.de/content/presse/presseerklaerungen_1998/19981229.php>
48
Přeloženo Ekologická modernizace. Viz. koaliční smlouva mezi SPD a Bündnis 90/Die Grünen z roku
1998 <http://www.datenschutz-berlin.de/doc/de/koalo/04.htm>
49
Viz.oficiální stránky OSN zde: <http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm>
50
“Für den Schutz des Klimas wird die neue Bundesregierung in allen Bereichen die Anstrengungen
verstärken.“
“Deshalb wird die neue Bundesregierung alles unternehmen, die Nutzung der Atomkraft so schnell wie
möglich zu beenden.“ Viz. koaliční smlouva mezi SPD a Bündnis 90/Die Grünen z roku 1998
<http://www.datenschutz-berlin.de/doc/de/koalo/04.htm>
51
Viz. Die Zukunft ist grün. Program strany Bündnis90/Die Grünen ze dne 17.3. 2002
Dostupné z:
< http://www.xn--grne1ra.de/cms/files/dokbin/68/68425.grundsatzprogramm_die_zukunft_ist_gruen.pdf>
52
Viz. MAULL, Hanns, Germany`s Uncertain Power, New York: Palgrave Macmillan, 2006, 195 s.
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hlavním šerpou pouze v letech 1999 a 2000. Na podzim roku 2000 se funkce šerpy opět
vrátila do ministrerstva hospodářství,53 které prosazovalo liberálnější kurs.
Schröderova vláda tak stejně jako předchozí vláda Helmuta Kohla prosazovala
otevření a liberalizaci světového trhu zejména v oblasti investic a spotřebitelského
zboží. I když v samotné koaliční smlouvě mezi SPD a Bündnis 90/Die Grünen není
zmínka o nějaké společné zahraničně-obchodní strategii, vnesla přeci jenom rudo-zelená
koalice do zahraničně-hospodářské agendy nová témata jako například již zmiňovanou
ochranu životního prostředí a zajištění sociální spravedlnosti. SPD a Bündnis 90/Die
Grünen si jako jeden ze svých hlavních principů v rámci hospodářské politiky určily
tzv.faires Handel.54 Spolu se zásadou sociální spravedlnosti se proto zasazovali i o
zlepšení postavení chudých zemí světa. Již na prvním summitu G7/G8, kterého se
Schröder zúčastnil, tak Německo přišlo s iniciativou rozsáhlého odpuštění dluhů pro
nejchudší země světa.55 Zejména strana Bündnis 90/Die Grünen pak nově vnášela do
obchodní politiky i nejrůznější antiglobalizační tendence a snažila se do oficiálního
politického diskursu zapojovat i nevládní, zejména antiglobalizačně smýšlející,
organizace.
Rudo-zelená koalice si sice vytkla nové cíle jak v oblasti ochrany životního
prostředí, tak v oblasti rozvojové pomoci a boje proti sociální nerovnosti, ovšem
v konečném důsledku se jí v těchto oblastech podařilo dosáhnout jen malého pokroku.
Ve výsledku zůstala rudo-zelená koalice při prosazování těchto cílů jen u budování
jejich institucionální podoby, tj. u budování nových instiucí a kompetnecí atd.56
Ani při prosazování své agendy v rámci G7/G8 tak nebyla Schröderova vláda
vždy úplně úspěšná. Prosazování agendy na jednáních G7/G8 pochopitelně ovlivňují i
akutální bilaterální vztahy mezi jednotlivými členskými státy. V této oblasti došlo za
vlády Gerharda Schrödera k významným změnám a posunům. Kromě vztahu s USA
prošly významnou proměnou i německo-britské a německo-francouzské vztahy.
Zejména díky osobním sympatiím kancléře Schrödera a prezidenta Putina se
prohloubily kontakty s Ruskem.
53
Od roku 2002 do roku 2005 bylo toto ministerstvo spojeno s ministerstvem práce a vzniklo tak
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
54
Férový, spravedlivý obchod, Viz. MAULL Hanns, Deutschland im Abseits: Rot-grüne Aussenpolitik
1998-2003, Baden-Baden: Nomos, 2003, 152 s.
55
Naopak předchozí Kohlova vláda se k možnosti odpouštění dluhů nejchudším zemím stavěla spíše
skepticky. Viz. MAULL Hanns, Germany`s Uncertain Power, New York: Palgrave Macmillan, 2006,
202 s.
56
Viz. MAULL Hanns, Deutschland im Abseits: Rot-grüne Aussenpolitik 1998-2003, Baden-Baden:
Nomos, 2003,15 s.
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3.1. Vztahy s USA
USA byly tradičně nejvýzamnějším partnerem SRN v oblasti bezpečnostní
politiky,57 ale důležitou roli hrají i v ekonomických vztazích SRN. Právě ve vztazích
k této mocnosti došlo za rudo-zelené vlády k nejvýznamnějším otřesům a změnám. Po
celou svoji poválečnou historii patřila SRN k nejloajálnějším partnerům USA,58
nicméně za Schröderovy vlády utrpělo toto partnerství v souvislosti s odlišným
postojem k válce v Iráku značné trhliny. V prvních měsících po Schröderově nástupu do
funkce kancléře se zdálo, že i on bude pokračovat v tradici silné podpory USA,
zejména co se bezpečnostní politiky týče. SRN se tak i přes kritiku domácího
obyvatelstva připojila k vojenskému zásahu v bývalé Jugoslávii59 a v rámci boje proti
terorismu se SRN se podílela i na intervenci do Afghánistánu.60 Bezprostředně po
teroristických útocích v září 2001 tedy ještě Schröderova vláda vyjadřovala USA
bezmeznou solidaritu a Schröder i přes silnou domácí opozici prosadil vyslání
německých vojenských jednotek do Afgánistánu, protože tento krok vnímalo Německo
jako společný boj proti terorismu v rámci mezinárodní koalice.61 Ovšem když začala
Bushova administrativa hovořit o možném vojenském zásahu v Iráku, začala
Schröderova podpora Bushovy zahraniční politiky klesat. Případný zásah v Iráku nebyl
v SRN vnímán jako součást mezinárodního boje s terorismem, ke kterému se německá
vláda hlásila, ale spíše jako unilaterální akce USA.
K dalšímu zhoršení vztahů přispělo i to, že oportunisticky smýšlející Schroder
využil momentálního anti-amerického naladění občanů a téma odsouzení války
v Iráku62 si vybral jako jedno z hlavních volebních témat během předvolebního boje

57

HAFTENDORN, Helga. Deutsche Aussenpolitik zwischen Selbstbeschrankung und Selbstbehauptung.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt. 2001. 95 s.
58
Viz. HAFTENDORN, Helga. TUSCHHOFF. Christian. America and Europe in an era of change.
Boulder : Westview, 1993. 154 s.
59
Byla to první vojenská operace, na které se Německo podílelo od 2.sv.války. „Wir alle wissen, dass
dies das erste Mal seit dem zweiten Weltkrieg ist, das deutsche Soldaten in einem Kampfeinsatz stehen.“
SCHRÖDER, Gerhard. Projev v Bundestagu. 30.3. 1999
Dostupné z CD Bulletin 1996-2004. Berlin: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. 2006
60
Viz. „As hard as this decision may be: without the use of military means this threat cannot be averted.“
FISCHER, Joschka. Projev v OSN. 12.11. 2001
Dostupné z: <http://www.germany.info/relaunch/politics/speeches/111201.html>
61
Viz. KATZENSTEIN, Peter. Same War: Different Views: Germany, Japan, and Counterterrorism.
International Organization. 57:4. 2003
Dostupné z:
<http://links.jstor.org/sici?sici=00208183%28200323%2957%3A4%3C731%3ASWDVGJ%3E2.0.CO%
3B2-E>
62
Samotná válka v Iráku začala ovšem až 20.března 2003
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v roce 2002.63 Neshody kvůli Iráku tak velice ovlivnily zejména summit v Evianu
v roce 2003, kdy se prakticky nic nevyřešilo a jediným úspěchem summitu bylo to, že
se vůbec lídři setkali. Následně byl tímto problémem zatížen i summit v Sea Island
v roce 2004.

3.2. Vztahy s Velkou Británií
Vztahy s Velkou Británií nikdy nebyly pro SRN tak významné jako třeba se
sousední Francií, nicméně změna vlády ve Velké Británii v roce 1997 a nástup sociálnědemokratického kancléře Schrödera v roce 1998 přinesly těmto vztahům nový pozitivní
náboj. Ideologická blízkost Blairovy New Labour a Schröderovy SPD64 umožnila
mnohem bližší vztahy než za předchozí vlády britských konzervativců, kteří navíc byli
pověstní svým skeptickým vztahem k EU, který se rozhodně neslučoval s německým
eurooptimismem. Labouristický premiér Tony Blair měl naopak v plánu vylepšit vztah
k EU a proto mu záleželo i na zintenzivnění vztahů s klíčovými hráči EU – tedy mj.
právě s Německem. Zájem na zintenzivnění vztahů s Velkou Británií měl ovšem i
Schröder, mj. to demonstroval třeba tím, že po svém znovuzvolení v roce 2002 jeho
první oficiální návštěva nesměřovala do Francie, jak bylo do té doby tradicí, ale právě
do Velké Británie. Zájem na zintenzivnění vztahů s Velkou Británií demonstroval i ve
svém vládním prohlášení v Bundestagu, kdy řekl, že pravidelné konzultace s Francií a
Velkou Británií jsou pro Německo víc než jen pouhou formalitou.65 Ovšem stejně jako
v případě německo-amerických vztahů přišel i zde zlomový moment v souvislosti
s válkou v Iráku. Zatímco Schröder stál tvrdě v opozici proti prezidentu Bushovi,66
Velká Británie a hlavně její ministerský předseda Tony Blair byl v otázce irácké války
nejvěrnějším Bushovým spojencem. Ani co se přibližování k EU týče nedopadlo vše tak
růžově jak se možná na počátku zdálo. Britská společnost zůstávala i nadále naladěna

63

K momentálnímu zhoršení vztahů přispělo například i to, že ministryně spravedlnosti Herta DäublerGmelin přirovnala politické metody Geroge Bushe k metodám Adolfa Hitlera. Viz. BARONE, Michael,
German Poison, U.S. News, 26.9. 2002, dostupné z
<http://www.usnews.com/usnews/opinion/baroneweb/mb_020926.htm>
64
Například Schröderův vládní program Agenda 2010 přebíral některé myšlenky a koncepty New Labour
65
„Die regelmäßigen Konsultationen mit Frankreich und Großbritannien sind für uns keine bloße
Formsache.“ Viz. Regierungserklärung kancléře Schrödera z 10.listopadu 1998
<http://www.internationalepolitik.de/archiv/jahrgang1998/dezember98/regierungserklarung-vonbundeskanzler-gerhard-schroder--abgegeben-am-10--november-1998-vor-dem-deutschen-bundestag-inbonn--auszuge-zur-aussen---sicherheits--und-europa-politik-.html>
66
Viz. CHIRAC, Jacques. Společná deklarace Ruska, Německa a Francie k situaci v Iráku. 10.2. 2003
Dostupná z: < http://www.ambafrance-us.org/news/statmnts/2003/chirac021003.asp>
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spíše euroskepticky a tak i Blair musel svůj postoj pozměnit.67 I když tedy počátky
vlády Gerharda Schrödera vypadaly, co se vztahů s Velkou Británií týče, velmi slibně
nakonec jeho vláda až zase tolik ovoce nepřinesla.

3.3. Vztahy s Francií
Francii jako nejvýznamnějšímu sousednímu státu věnovala německá zahraniční
politika tradičně velkou pozornost. I když mezi SRN a Francií vždy existovalo spoustu
rozdílných názorů (např. na vztahy k USA, v otázce podoby EU, v otázce východního
rozšíření EU atd.), vztahy obou států byly po celou poválečnou historii velmi dobré.
S nástupem Gerharda Schrödera ovšem i zde přišla změna. Už tím, že svou první
zahraniční cestu nesměřoval do Francie ale do Velké Británie, vyslal kancléř jasný
signál o rozdílném přístupu než tomu bylo u minulé vlády. Vše zpočátku naznačovalo
tomu, že namísto tradičního francouzsko-německého tandemu se kancléř bude pokoušet
o vybudování jakéhosi britsko-německo-francouzského trojúhelníku.68 V létě 1999
Schröder s Blairem vydali společné prohlášení tzv. Schröder-Blair-Papier, ve kterém
prosazovali jak modernizaci sociálního státu, tak hospodářskou politiku založenou na
konkurenčím prostředí.69 Poté se německo-francouzské vztahy ještě víc ochladily. Ke
zlepšení nepřispěly ani neshody obou států ohledně nutné reformy společné zemědělské
politky. Zcela nový impuls ovšem dostaly německo-francouzské vztahy díky
společnému postoji obou zemí k válce v Iráku.70 V lednu roku 2003 u příležitosti
40.výročí od podpisu Elysejské smlouvy71 vydalo Německo a Francie společné
prohlášení, ve kterém se vyjádřili proti možné válce v Iráku.72 Poprvé ve své poválečné
67

Proto například v rámci jednání o Evropské ústavní smlouvě zablokovala Velká Británie možné
rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou na oblast sociální politiky a daňového zákonodárství, což
patřilo k německým zájmům
68
Viz. „Die regelmäßigen Konsultationen mit Frankreich und Großbritannien sind für uns keine bloße
Formsache.“ Viz. Regierungserklärung kancléře Schrödera z 10.listopadu 1998
<http://www.internationalepolitik.de/archiv/jahrgang1998/dezember98/regierungserklarung-vonbundeskanzler-gerhard-schroder--abgegeben-am-10--november-1998-vor-dem-deutschen-bundestag-inbonn--auszuge-zur-aussen---sicherheits--und-europa-politik-.html>
69
Viz. HAFTENDORN, Helga. Deutsche Aussenpolitik zwischen Selbstbeschrankung und
Selbstbehauptung.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt. 2001. 430 s.
70
Viz. CHIRAC, Jacques. Projev Jacquese Chiraka při příležitosti oslav 40. výročí podpisu Elysejské
smlouvy. Versailles. 22.1.2003.
Dostupný z: <http://www.ambafrance-us.org/news/statmnts/2003/chirac012203.asp>
71
Viz. FISCHER, Joschka. Projev před Bundestagem při příležitosti výročí podpisu Elysejské smlouvy.
16.1.2003.
Dostupný z: <http://www.germany.info/relaunch/politics/speeches/011603.htm>
72
Viz. CHIRAC, Jacques. Společná deklarace Ruska, Německa a Francie k situaci v Iráku. 10.2. 2003
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historii se tak Německo vyslovilo proti USA (tradičně hrálo spíš roli prostředníka mezi
postoji USA a Francie). Zlepšení francouzsko-německých vztahů, zejména během druhé
poloviny roku 2002, ovšem bylo spíše výsledkem vnějších okolností (válka v Iráku,
odcizení Německa a Velké Británie) než nějaké promyšlené politiky Berlína a Paříže.

3.4. Vztahy s Ruskem
Německo-ruské vztahy byly tradičně velmi dobré. Německo jako hospodářsky
vyspělejší z obou zemí vždy poskytovalo velkou technologická inspiraci pro Rusko - ať
už za vlády cara Petra Velikého nebo prezidenta Vladimíra Putina. Rusko je naopak
nejvýznamnějším německým dodavatelem surovin, zejména zemního plynu a ropy. I
proto na samém vrcholu německo-ruské agendy stojí hospodářské vztahy.73 Německo
jak stát sousedící se zeměmi bývalého sovětského bloku si po pádu železné opony
uvědomilo nutnost co nejrychleji z Ruska vytvořit demokratický stát s tržní ekonomikou
a k tomu měla napomoci i co nejrychlejší integrace Ruska do euroatlantických struktur
mj. tedy i do organizace G8.74
Už vláda Helmuta Kohla tak často vystupovala jako jakýsi ruský advokát a i
když kancléř Gerhard Schröder zpočátku kritizoval Kohlův příliš úzký vztah k Jelcinovi
a distancoval se od tzv. Sauna-Diplmatie Kohla s Jelcinem,75 byl to právě on, kdo
nakonec proslul svými přátelskými vztahy k Rusku a zejméne k jeho prezidentu
Putinovi. I když ministr zahraničí Joschka Fischer se zpočátku zasazoval o to, aby se při
jednání s Ruskem více brala v potaz i tamní vnitropolitická situace,76 nakonec byl
hlavním strůjcem německo-ruských vztahů sám kancléř Schröder a tomu šlo v první
řadě o zintenzivnění vztahů. Hlavním motorem zde bylo osobní přátelství obou lídrů.
Někteří experti ovšem často označovali Schröderův vztah k Putinovi za značně
nekritický.77 Jedním z dodnes aktuálních a diskutovaných výsledků této spolupráce je

Dostupná z: < http://www.ambafrance-us.org/news/statmnts/2003/chirac021003.asp>
73
Viz. THOMPSON, Wayne. Germany and the East. Europe-Asia Studies. 53:6. 2001.
Dostupné z: < http://links.jstor.org/sici?sici=09668136%28200109%2953%3A6%3C921%3AGATE%3E2.0.CO%3B2-8>
74
Viz. WAGENSOHN, Tanja. Von Gorbatschow zu Jelzin: Moskaus Deutschlandpolitik (1985-1995) im
Wandel.
Baden-Baden: Nomos Verlagsgeselschaft. 2000. 216 s.
75
Viz. SCHMIDT Siegmar, HELLMANN Gunther, WOLF Reinhard Handbuch zur deutschen
Außenpolitik, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, 443 s.
76
Viz. SCHMIDT Siegmar, HELLMANN Gunther, WOLF Reinhard Handbuch zur deutschen
Außenpolitik, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, 443 s.
77
Například mnohé překvapilo Schröderovo vyjádření, že problémy týkající se například Jukosu a nebo
Čečenské války jsou čistě ruskými záležitostmi, u kterých jim Německo nemá co radit. Viz. MAULL
Hanns, Germany`s Uncertain Power, New York: Palgrave Macmillan, 2006, 162 s.
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například plánovaný a četné emoce vzbuzující plynovod pod Baltským mořem vedoucí
z Ruska do Německa.78

4. Summity G7/G8 za vlády Gerharda Schrödera
Gerhard Schröder se za dobu své vlády zúčastnil celkem sedmi vrcholných
summitů G8,79 přičemž hned na svém prvním summitu v roce 1999 vystupoval i v roli
hostitele, protože Německu tehdy připadlo předsednictví G8 a s ním spojená povinnost
uspořádat výroční summit. Všechny summity, kterých se Gerhard Schröder zúčastnil, se
vyznačovaly značnou personální kontinuitou.80 To se sice může jevit jako výhoda,
ovšem ve skutečnosti to může někdy jednáním i uškodit – lídři se sice již dobře znají,
což ovšem může vést k tomu, že již jeden od druhého nic nového neočekává81 nebo že
případné neshody mezi nimi ovlivňují několik summitu v řadě. Spolu se Schröderem se
všech sedmi summitů účastnil francouzský prezident Jacques Chirac a britský premiér
Tony Blair, celkem šest ze sedmi summitů navštívil ruský prezident Vladimír Putin.
Stejná skupina zástupců G8 se setkala celkem na třech summitech - v Janově 2001,
v Kananaskisu 2002 a v Evianu 2003. Byl to Gerhard Schröder, Jacques Chirac, George
W. Bush, Vladimír Putin, Silvio Berlusconi, Junichiro Koizumi, Tony Blair a Jean
Chrétien. Jediným nově příchozím do této skupiny byl na summitu na Sea Island v roce
2004 nový kanadský premiér Paul Martin, který vystřídal Jeana Chrétiena. Protože
jednání G8 jsou pochopitelně ovlivněna momentální domácí ale zejména zahraniční
politickou situací, největší zvrat, který během vlády Gerharda Schrödera poznamenal

78

Viz. <http://www.nord-stream.com/>
V Kolíně nad Rýnem, ve městě Nago na ostrově Okinawa, v italském Janově, v kanadském
Kananaskisu, v Evianu, na ostrově Sea Island v Georgii a ve skotském letovisku Gleneagles.
80
USA - Bill Clinton ve funkci 20.ledna 1993 – 20.ledna 2001, Geroge Bush ve funkci od 20.ledna 2001
Francie - Jacques Chirac ve funkci od 17.května 1995
Itálie - Massimo d Alema ve funkci od 21.října 1998 do 25.dubna 2000, Guiliano Amato ve funkci od
25.dubna 2000 do 11.června 2001, Silvio Berlusconi ve funkci od 11.června 2001 do 17.května 2006
Japonsko - Keizo Obuchi ve funkci od 30.července 1998 do 5.dubna 2000, Yoshiro Mori ve funkci od
5.dubna 2000 do 26.dubna 2001, Junichiro Koizumi ve funkci od 26.dubna 2001 do 26.září 2006
Kanada - Jean Chrétien ve funkci od 4.listopadu 1993 do 12.prosince 2003, Paul Martin ve funkci od
12.prosince 2003 do 6.února 2006
Velká Británie - Tony Blair ve funkci od 2.května 1997
Rusko - Boris Jelcin ve funkci od 10.července 1991 do 31.prosince 1999, Vladimir Putin ve funkci od
31.prosince 1999
81
Viz. BAYNE, Nicholas, Has the G8 summit met its objectives?Gleneagles answer, přednáška v rámci
konference „Development, Sustainability and Finance: The Role of the G8 and the Gleneagles summit“
na univerzitě v Glasgow, 2005, celý text přednášky viz. zde:
<http://www.g8.utoronto.ca/conferences/2005/conf/bayne.pdf>
79
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vztahy mezi členskými státy G8, znamenala válka v Iráku. Účastníky summitů G8
rozděloval odlišný názor na tuto problematiku, a proto toto téma zasťiňovalo možné
diskuse o jiných problémech – a to zejména na summitu v Evianu v roce 2003, ale i na
summitu na Sea Island v roce 2004.
Co se témat řešených na summitech týče, některá z nich prosazovala již
předchozí vláda Helmuta Kohla, jiná vnesla do agendy G8 nově až rudo-zelená koalice.
Jedním z prvně zmiňovaných témat bylo například zapojení Ruska jako plnoprávného
člena do G8, což se definitivně podařilo na summitu v Kananaskisu v roce 2002. Dalším
z tradičních zájmů Německa, který ovšem s nástupem rudo-zelené koalice velmi nabyl
na významu, bylo jednání o ekologických tématech, jako jsou například v poslední
době velmi diskutované klimatické změny a s nimi spojená otázka ratifikace Kjótského
protokolu.82 Ne vždy se ovšem otázkám ochrany životního prostředí na summitech
věnovalo tolik pozornosti, jak by si Německo přálo. Stěžejním témetam jednání se
klimatické změny staly až na posledním summitu G8, kterého se Schröder zúčastnil, a
sice v roce 2005 na summitu v Gleneagles pod předsednictvím Tonyho Blaira.
I když v předvolebním boji v roce 1998 nehrála rozvojová politika téměř žádnou
roli, po nástupu si nová vláda dala za cíl “vyvést tuto politiku ze stínu a opět z ní učinit
centrální téma.“83 Jedním z nových témat Schröderovy vlády, které předchozí
křesťansko-liberální vláda nepřijímala na jednáních G7/G8 s přílišným entuziasmem,84
se tak stala pomoc nejvíce zadluženým státům světa. Jeden z nejzásadnějších kroků
v této oblasti byla tzv. Kolínská iniciativa,85 která byla přijata na summitu v Kolíně
v roce 1999. Tato iniciativa zaručující možnost odpuštění dluhů až do výše 100% těm

82

Kjótský protokol byl ujednán roku 1997 v japonském Kjótu. Je protokolem k Rámcové úmluvě OSN o
klimatických změnách a signatářské země se v něm zavazují k tomu, že v letech 2008 až 2012 snížit
emise skleníkových plynů o 5,2 procenta pod úroveň z roku 1990. V platnost ovšem vstoupil až v roce
2005, protože ho nejprve muselo ratifikovat alespoň 55 zemí, jejichž podíl na znečišťování světového
ovzduší tvoří minimálně 55%. Z obavy dopadu protokolu na ekonomiku odmítly tento ratifikovat USA.
Bylo tedy nutné získat pro ratifikaci jiného velkého znečišťovatele a to Rusko. Někteří analytici se
shodují na tom, že Rusko nakonec ke Kjótskému protokolu přistoupilo výměnou za to, že státy EU
podpořily jeho členství ve WTO
83
„Wir haben Entwicklungspolitik seit dem Regierungswechsel 1998 aus dem Schattendasein
herausgeholt und wieder zu einem zentralen Thema gemacht.“ Viz. oficiální stránky SPD Bundesfraktion
zde: <http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,34822,00.html>
84
Viz. MAULL, Hanns, Germany`s Uncertain Power, New York: Palgrave Macmillan, 2006, 202 s.
85
Kölner Schuldeninitiative. Dostupná z:
<http://www.bundesfinanzministerium.de/lang_de/DE/Aktuelles/Monatsbericht__des__BMF/2005/08/05
0818agmb004,templateId=raw,property=publicationFile.pdf >
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chudým státům, které se budou řídit tzv. Poverty Reduction Strategy,86 která vznikne ve
spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou, byla dílem rudozeleného kabinetu a sám Schröder měl na jejím prosazení velký vliv. Už po roce se
ukázalo, že výsledky Kolínské iniciativy nebudou tak optimistické, jak se čekalo, a
proto se otázka oddlužení nejchudších zemí světa diskutovala i na všech dalších
summitech, kterých se Gerhard Schöder zúčastnil.
Od summitu v Janově roku 2001 a zejména pak od summitu v Kananaskisu o rok
později se další pravidelnou součástí agendy stala Afrika a její ekonomické, politické a
jiné problémy (boj s malárií, AIDS atd.). I v této oblasti, zejména pak v boji proti AIDS
se Schröderova vláda angažovala v rámci proklamovaného důrazu na rozvojovou
politiku. Po teroristických útocích v USA v roce 2001 se logicky začala častěji na
summitech řešit otázka boje proti mezinárodnímu terorismu, přičemž největší iniciativu
logicky v této oblasti přinášely USA.

4.1. Summit v Kolíně 18.-20.června 1999
Kolínský summit byl prvním summitem G7/G8, kterého se Gerhard Schröder
účastnil a navíc zde vystupoval jako hostitel summitu, takže do značné míry určoval
témata jednání. Jedním z jeho hlavních cílů, který sám o sobě dobře demonstroval
rozdíly mezi politikou minulé a současné vlády, se stalo oddlužení nejchudší zemí světa
pomocí tzv. Kolínské iniciativy.87 Jak již jsem zmiňovala, Helmut Kohl se k iniciativám
týkajícím se oddlužení nejchudších zemí světa stavěl skepticky. Naopak sám Schröder
přišel s iniciativou, která navrhovala, aby se počet tzv. vysoce zadlužených států tedy
Heavily Indebted Poor Countries88 (HIPC), kterých se týká speciální program Světové
banky, zvýšil z 29 na 36 států. Dalším návrhem vzneseným v rámci Kolínské iniciativy
bylo odpuštění části dluhů, které tyto státy mají. Mělo se jednat zhruba o částku 65 až
70 miliard amerických dolarů.89 Jednalo se ovšem pouze o dluhy, které tyto chudé státy

86

Viz.
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/0,,menuPK:38420
7~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:384201,00.html>
87
Kölner Schuldeninitiative. Dostupná z:
<http://www.bundesfinanzministerium.de/lang_de/DE/Aktuelles/Monatsbericht__des__BMF/2005/08/05
0818agmb004,templateId=raw,property=publicationFile.pdf >
88
V překladu Heavily Indebted Poor Countries znamená vysoce zadlužené chudé státy. Iniciativa HIPC
vznikla roku 1996. Tehdy Světová banka a MMF poprvé navrhly, že by země HIPC měly získat
odpuštění dluhů při zahrnutí všech úvěrů. Tak byly zahrnuty nejen bilaterální dluhy u států, ale poprvé
také multilaterální dluhy vůči mnohonárodním organizacím - především Světové bance a MMF (tzv.
iniciativa HIPC I). Viz. <http://www.jedensvet.org/mezinarodnidluh.html>
89
Archiv der Gegenwart 1999, Sankt Augustin: Siegler Verlag GmbH, 1999, 43599 s.
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měly u konkrétních vlád. Finančních částek, které státy dlužily mezinárodním institucím
jako je MMF nebo Světová banka, se možnost jejich plného odpuštění netýkala. Tuto
iniciativu měl financovat jak Mezinárodní měnový fond, tak jednotlivé vlády členských
států a na financování se měly podílet i soukromé firmy (konkrétně tisíc největších
firem světa), nicméně nevznikla žádná přesná představa, jak to provést v praxi.
Návrhem Kolínské iniciativy sledoval Schröder politiku boje proti sociální nerovnosti a
zejména se snažil naplnit proklamované zvýšení prestiže rozvojové politiky, což si
rudo-zelená koalice vytyčila jako jeden ze svých hlavních cílů.
Dalším z proklamovaných zájmů Schröderovy vlády byla ochrana životního
prostředí, nicméně ta nakonec na summitu v Kolíně nehrála až zase tak velkou roli.
Pouze se zde krátce hovořilo o plánu na definitivní uzavření ukrajinské jaderné
elektrárny Černobyl v roce 2000. Gerhard Schröder, jehož koalice měla v plánu se
postupně zcela vzdát využívání jaderné energie,90 se v souvislosti s těmito jednáními
vyjádřil proti návrhu ostatních účastníků summitu, kteří Ukrajině nabídli finanční
pomoc při financování dvou nových atomových elektráren, jež by měly nahradit
uzavřený Černobyl. Schröder, který byl vázán koaliční smlouvou proklamující ústup od
jaderné energie, chtěl, aby Ukrajina zvážila možnost využití jiné metody výroby
elektrické energie. Okrajově se pak řešilo i téma geneticky modifikovaných potravin.
Představitel tradičně protekcionistické Francie prezident Jacques Chirac navrhl,91 aby
byla zřízena jakási mezinárodní potravinová instituce, která by měla kontrolovat a
určovat podmínky pro výrobu geneticky modifikovaných potravin a která by měla
dohlížet na jejich neškodnost. Nicméně USA a Kanada byly striktně proti takovému
návrhu a označily ho za projev protekcionismu.
V čem se postoj nové Schröderovy vlády příliš nelišil od té předchozí, byl
vstřícný postoj k co nejrychlejší integraci Ruska do G7. Na Kolínský summit tak byl
pozván ruský premiér Sergej Stěpašin i ruský prezident Boris Jelcin. Schröder
pokračoval v roli jakéhosi ruského advokáta pro vstup a mj. na summitu veřejně
prohlásil že: „Po hospodářské a politické stránce se nejedná o skupinu G7 ale o skupinu
G8.“92 Velkým úspěchem Kolínského summitu bylo to, že se zde urovnaly i zpočátku
odlišné názory Ruska93 a zbylých států na plánovanou rekonstrukci Balkánu a s ní
90

Viz. Proklamovaný Ausstieg aus der Atomenergie, Koaliční smlouva z roku 1998, viz.
<http://www.datenschutz-berlin.de/doc/de/koalo/04.htm#iv32>
91
Keesing 's Record Of World Events 1999, Washington: Keesing's Worldwide, 1999, 43040 s.
92
Archiv der Gegenwart 1999, Sankt Augustin: Siegler Verlag GmbH, 1999, 43599 s.
93
Viz. LYNCH, Allen. The Realism of Russia's Foreign Policy. Europe-Asia Studies. 53:1. 2001. 20 s.
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spojenou otázku Kosova. Potvrzením jednotného postoje bylo zapojení ruských vojáků
do jednotek KFOR, které operovaly pod velením NATO. V souvislosti diplomatickou
pomocí Ruska, která přispěla k rychlému urovnání sporu v Kosovu, došlo i na možnou
“odměnu“ v podobě odmazání některých ruských dluhů. Ovšem německý šerpa Klaus
Gretschmann, jakožto představitel státu, který byl největším ruským věřitelem,
podobnou možnost vyvrátil.94
Kolínský summit vnesl do agendy G7/G8 i jedno relativně nové téma a to
vzdělávání a jeho roli v ekonomickém růstu. Význam vzdělání a jeho důležitost při boji
proti nezaměstnanosti a proti stagnujícímu ekonomickému růstu si totiž nová vláda
velmi dobře uvědomovala a proto se touto tématikou zabývala i v koaliční smlouvě.95
Na summitu v Kolíně se tak Gerhard Schröder snažil dostat otázku vzdělávání na
program jednání, což se mu podařilo. Výsledky, na kterých se účastníci summitu shodli,
shrnuje tzv. Kölner Bildungscharta.96 Celkově tak summit v Kolíně patřil pro Německo
k těm nejplodnějším ze všech sedmi summitů, kterých se Gerhard Schröder zúčastnil.

4.2. Summit ve městě Nago na ostrově Okinawa 21.23.července 2000
Hostitelem summitu v roce 2000 byl japonský premiér Yoshiro Mori a co se
výsledků a průběhu summitu týče, rozhodně nepatřil k těm nejplodnějším v historii
G7/G8. O tom, že summit nic převratného nepřinesl, svědčí i fakt, že zahraniční
novináři v souvislosti s touto událostí nejčastěji psali o přemrštěně vysokých finančních
nákladech vynaložených na jeho organizaci.97 Co se agendy týče, do značné míry se

Dostupné z:
<http://links.jstor.org/sici?sici=09668136%28200101%2953%3A1%3C7%3ATRORFP%3E2.0.CO%3B2
-6>
94
„Chancellor Gerhard Schroeder's top economic adviser said on Tuesday Russia could not expect to
receive any short-term bilateral debt reductions in return for its constructive diplomatic role in bringing
peace to Kosovo.“
Viz. <http://www.cdi.org/russia/johnson/3343.html##12>
95

Koaliční smlouva z roku 1998, část V. Innovation und Bildung, viz. <http://www.datenschutzberlin.de/doc/de/koalo/05.htm>
96

Celý text charty dostupný zde: <http://www.g7.utoronto.ca/summit/1999koln/charter.htm>
Summit na ostrově Okinawa stál rekordních 750 milionů amerických dolarů, pro porovnání například
summit v Kananaskisu v roce 2002 stál zhruba 200 milionů amerických dolarů. Viz. LINCOLN, Edward.
Japan in 2000: The Year That Could Have Been but Was Not. Asian Survey. 41:1. 2000
Dostupné z: < http://links.jstor.org/sici?sici=00044687%28200101%2F02%2941%3A1%3C49%3AJI2TYT%3E2.0.CO%3B2-D>
97
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opět projednávala témata, jaká se řešila již na summitu v Kolíně – zejména problémy
spojené se zadlužeností nejchudších zemí světa. Výsledky Kolínské iniciativy totiž
nebyly zdaleka tak optimistické, jak si členové G8 původně slibovali, a členské státy G8
zůstávaly hodně pozadu v plnění ambiciózního plánu z Kolína. Do programu na
oddlužení se zatím mohlo zapojit pouze osm států, které splnily podmínky pro zapojení
se do této iniciativy. Na summitu přijali lídři usnesení, že do konce roku 2000 by se
mělo do oddlužovacích programů zapojit dalších jedenáct států.98

Žádného

markantního pokroku ovšem na summitu na Okinawě dosaženo nebylo a závěrečné
komuniké99 tak víceméně kopírovalo text z loňského roku.
Protože se tentokrát summit konal v Japonsku, které je proslulé svou
technologickou vyspělostí, došlo při jednáních i na roli digitalizace a moderních
informačních technologií ve světovém hospodářství. Zhruba 35% světové populace totiž
k informačním technologiím nemá vůbec žádný přístup, a to je v dnešní době
digitalizace značně znevýhodňuje. V závěrečném komuniké se hovořilo o tom, že se
musí překonat “digitální propast“ jak mezi chudými a bohatými státy, tak například
mezi mladými a staršími občany. K řešení tohoto úkolu byla založena pracovní skupina
s názvem Digitální možnosti - Dot Force,100 která měla na

následujícím summitu

v Janově předložit první zprávu o své činnosti.
Co se Ruska týče, premiéru mezi členy G8 si odbyl prezident Putin, který
překvapil svým sebejistým vystupováním a sympatie se snažil získat tím, že se
nepokoušel získat pro Rusko nějaké úlevy při splácení jeho mezinárodních dluhů. Tento
fakt zvlášť ocenilo Německo jako největší ruský věřitel. V souvislosti s Ruskem
pokračoval Schröder ve vstřícné rétorice ohledně členství Ruska v G8 a zmínil se, že
jakákoliv setkání ve formátu G7 už nejsou potřeba101 a že Rusko je schopno se účastnit
všech jednání. Sám Putin dal v Okinawě zřetelně najevo, že jeho prioritou je, aby Rusko
bylo bráno jako naprosto rovnoprávný člen G8 - dokonce nabídl, že by Rusko mohlo
v roce 2003 hostit summit G8 v Moskvě.102

98

Archiv der Gegenwart 2000, Sankt Augustin: Siegler Verlag GmbH, 2000, 44 379 s.
Viz. text závěrečného komuniké z Okinawy zde
<http://www.g7.utoronto.ca/summit/2000okinawa/finalcom.htm>
100
Viz. text závěrečného komuniké z Okinawy zde
<http://www.g7.utoronto.ca/summit/2000okinawa/finalcom.htm>
101
Viz., BAYNE, Nicholas, First Thoughts on the Okinawa Summit, 21-23 July 2000, 2000, článek pro
Torontskou univerzitu, <http://www.g7.utoronto.ca/evaluations/2000okinawa/bayne.html>
102
Viz. BAYNE, Nicholas, First Thoughts on the Okinawa Summit, 21-23 July 2000, 2000, článek pro
Torontskou univerzitu, <http://www.g7.utoronto.ca/evaluations/2000okinawa/bayne.html>
99
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Summit v Okinawě tak přinesl Německu jak úspěchy tak i zklamání. Úspěšně si
Schröder vedl zejména v oblasti rozvíjení přátelských vztahů s prezidentem Putinem a
byl úspěšný i co se plnoprávného zapojení Ruska do G8 týče. Nepodařilo se mu ovšem
dospět k vyřešení budoucnosti Kjótského protokolu a rovněž v minulém roce vyhlášená
Kolínská iniciativa, na které si Schröder velmi zakládal, nepřinesla tolik ovoce, jak se
předpokládalo.

4.3. Summit v Janově 20.-22.července 2001
Na předchozím summitu v Okinawě se Německu příliš nedařilo prosadit jednání
o ochraně životního prostředí a o problémech spojených se změnou klimatu. Tyto
otázky patřily k základním kamenům agendy rudo-zelené koalice, a proto téma ochrany
životního prostředí zůstalo Schröderovou prioritou i na summitu v severoitalském
Janově, jehož hostitelem byl nový italský premiér Silvio Berlusconi.103 Zejména
Kjótský protokol se ovšem ukázal být tak diskutabilním bodem, že se nakonec ani v
Janově nic konkrétního ohledně produkce skleníkových plynů nedohodlo. Navzdory
německé snaze trval hlavní producent těchto plynů – tedy USA - na svém skeptickém
postoji vůči Kjótskému protokolu.104 Navíc se v Janově nepodařilo získat ani příslib
lídrů Kanady a Japonska, že Kjótský protokol ratifikují. Účastníci summitu se tak
v závěrečném komuniké shodli pouze na vágním prohlášení, že se pokusí zapracovat na
omezení produkce skleníkových plynů a že ohledně budoucnosti Kjótského protokolu
mezi nimi zatím panují neshody.105 Co se ochrany životního prostředí týče, Německo
tedy opět nebylo příliš úspěšné. Ovšem v oblasti oddlužení nejchudších zemí světa,
kterou Schröder již na summitu v Kolíně učinil další z německých priorit, sklízela SRN
relativní úspěchy. Sami Italové totiž určili boj proti chudobě a s ním spojenou otázku
oddlužení jako jedno z hlavních témat summitu. Italský plán v této oblasti nesl název
Beyond Debt Relief106 a byl do jisté míry pokračováním Kolínské iniciativy. V rámci
plánu Beyond Debt Relief byla pomoc při oddlužení rozdělena na jakási krátkodobá a
103

Ten už měl s předsednictvím summitu G8 zkušenosti z roku 1994, kdy předsedal summitu v Neapoli.
Viz. OTT, Hermann. Climate Change: An Important Foreign Policy Issue. International Affairs. 77:2.
2001
Dostupné z: < http://links.jstor.org/sici?sici=09668136%28200101%2953%3A1%3C7%3ATRORFP%3E2.0.CO%3B2-6 >
105
Viz. text závěrečného komuniké
<http://www.g8.utoronto.ca/summit/2001genoa/finalcommunique.html>
“ We all firmly agree on the need to reduce greenhouse gas emissions. While there is currently
disagreement on the Kyoto Protocol and its ratification …“
106
Viz. celý text dokumentu zde: <http://www.dt.tesoro.it/ENGLISH-VE/Internatio/G7--and-o1/G7/Financial-/2001/DebtReliefandBeyond.pdf>
104
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dlouhodobá řešení. Do těch krátkodobých spadalo samotné odpouštění dluhů, nicméně
už sám název iniciativy napovídá, že mnohem větší důraz kladl tento plán na
dlouhodobější opatření jdoucí za rámec prostého odpuštění dluhů. Hlavním cílem tak
mělo být lepší zpřístupnění trhů pro zadlužené země a podpora soukromých investic
v těchto zemích.
Jako relativně novou prioritu, která ovšem svým charakterem spadala do rudozelenou vládou prosazované rozvojové politiky, si Německo před summitem v Janově
určilo boj proti infekčním chorobám a to zejména v oblasti Afriky. Proto také na
summitu Německo podpořilo zřízení globálního fondu tzv. Global Health Fund –
GHF,107 který by financoval boj s AIDS a ostatními smrtelnými chorobami jako malárie
či tuberkulóza. Přispívat by do fondu měli kromě vlád členských států G8 i soukromí
dárci. Jako základní vklad byla určena celková částka 1,4 miliardy amerických dolarů,
z toho největší vklad přislíbily USA, následované Itálií, Japonskem, Velkou Británií a
Německem.108

4.4. Summit v Kananaskisu 25.-27.června 2002
Největším úspěchem pro Německo na tomto summitu byl fakt, že se zde
oficiálně potvrdil status Ruska jako plnoprávného člena G8. Definitivním a
rovnoprávným zapojením Ruska do G8 totiž Německo dosáhlo jednoho ze svých
v rámci G8 dlouhodobě prosazovaných cílů. Členské státy se zde shodly, že Rusko bude
organizaci G8 předsedat v roce 2006, a proto mu v tento rok poprvé připadne i úkol
uspořádat summit. Dalším z již “tradičních“ německých témat v rámci jednání G8 byla
ochrana životního prostředí a konkrétně prosazení ratifikace Kjótského protokolu všemi
členy G8. Ovšem vzhledem k tomu, že se pozice USA v této otázce se nijak neměnila a
že celá EU ratifikovala Kjótský protokol již v květnu roku 2002, nebylo nakonec toto
téma na summitu v Kananaskisu příliš diskutováno.
Summit v Kananaskisu byl prvním summitem G8 po teroristických útocích
v USA, a proto Kanada jako jeden z hlavních bodů agendy určila i boj proti
mezinárodnímu terorismu. V době konání summitu ještě naplno nepropukly rozdílné
názory na případnou válku v Iráku a navíc Geroge Bush na summitu v Kananaskisu
jednání o Iráku ani nenastolil. Další hlavní projednávané téma byla Afrika a pomoc při
řešení jejích problémů pomocí tzv. New Partnership For Africa Development
107
108

viz. <http://www.theglobalfund.org/en/>
Viz.tabulka zde http://www.g7.utoronto.ca/evaluations/2001genoa/factsheet_health_2001.html
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(NEPAD).109 Novinkou byla aktivní účast zástupců afrických zemí na summitu. Kromě
představitelů JAR, Senegalu, Alžírska a Nigérie se summitu účastnil generální tajmeník
OSN Kofi Annan. Po diskusích s generálním tajemníkem a čtyřmi prezidenty afrických
států vznikl tzv. G8 Afrika Action Plan110 na podporu africké iniciativy NEPAD.
Německo již před summitem G8 pomoc Africe proklamovalo jako další ze svých cílů,
který bude prosazovat při jednáních G8, a již na ekonomické konferenci – Economic
Conference On Africa, která proběhla v dubnu 2002 v Berlíně, Gerhard Schröder
potvrdil, že na summitu G8 bude přijat akční plán na podporu iniciativy NEPAD.111 Na
samotném summitu se pak Schröder snažil, aby akční plán pro Afriku obsahoval
obsáhlejší závazky zejména v oblasti vzdělávání a zdravotnické pomoci.

4.5. Summit v Evianu 2.-3.června 2003
Za největší úspěch summitu ve francouzském Evianu lze považovat to, že se
tento summit vůbec konal a že se ho zúčastnili všichni lídři členských států. Summit se
uskutečnil pouze několik týdnů po oficiálním skončení války v Iráku a vztahy mezi
hostitelem summitu, francouzským prezidentem Jacquesem Chiracem, a Georgem W.
Bushem byly velice špatné. Řada expertů pochybovala o tom, že americký prezident na
summit vůbec dorazí. Názor na válku v Iráku totiž členské státy G8 rozdělil na dva
tábory. Na straně jedné stáli George W. Bush spolu se svým největším spojencem Tony
Blairem podporováni japonským premiérem Koizumim a italským premiérem
Berlusconim. Na straně druhé stáli silní odpůrci války v Iráku - Jacques Chirac, Gerhard
Schröder a Vladimir Putin. Proti válce v Iráku byl i kanadský premiér Jean Chrétien.
George W. Bush na summit nakonec dorazil, i když se v Evianu nezdržel po celou
dobu trvání summitu a odcestoval již 2.června po pracovním obědě. Zatímco hostitel
Jacques Chirac na summitu s Bushem jednal, a to dokonce v rámci bilaterálních
rozhovorů, německý kancléř Schröder si údajně s americkým prezidentem za celou
dobu nevyměnil ani slovo.112
Novinkou, kterou summit v Evianu přinesl, byla účast případných zájemců o
budoucí členství v G8 – Číny, Indie, Brazílie a Mexika.113 Zástupci těchto zemí měli
možnost spolu se zástupci afrických zemí a členy G8 jednat bezprostředně před

109

Viz. oficiální stránky http://www.nepad.org
Celý text dokumentu zde: <http://www.g8.gc.ca/2002Kananaskis/kananaskis/afraction-en.asp>
111
Viz. <http://www.g7.utoronto.ca/evaluations/2002kananaskis/objectives/germany.pdf >
112
Viz. Keesing 's Record Of World Events 2003, Washington: Keesing's Worldwide, 2003, 45 500 s.
113
Viz. Archiv der Gegenwart 2003, Sankt Augustin: Siegler Verlag GmbH, 2003, 46 317 s.
110
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summitem v rámci tzv. Enlarged Dialogue Meeting.114 Pro samotný summit určila
Francie relativně široké spektrum témat, která shrnula pod název Solidarita,
odpovědnost, bezpečnost a demokracie. Díky široké agendě tak sice výsledkem
summitu bylo velké množství akčních plánů a deklarací, ovšem většina z nich byla
velmi vágního charakteru nebo nepřinášela nic nového. Jako na předešlých summitech
se řešila převážně pomoc pro Afriku, které se týkalo hned několik akčních plánů mj.
Water Action Plan115 a Action Plan Against Famine especially in Africa.116
O Iráku se z pochopitelných důvodů na summitu příliš nediskutovalo,
v závěrečném komuniké se pouze objevila zmínka, že všichni členové G8 vítají
jednomyslné přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1483.117 Hlavním přínosem
summitu v Evianu tak zůstalo to, že se všichni lídři G8 dokázali sejít a vést spolu dialog,
navzdory tomu že se v otázce Iráku jejich názory diametrálně odlišovaly.

4.6. Summit na Sea Island 8.-10.června 2004
Stejně jako na předchozím summitu v Evianu i nad ostrovem Sea Island ležícím
u pobřeží Georgie se stále vznášely neshody ohledně války v Iráku. Nicméně v USA se
schylovalo k prezidentským volbám, a proto měl hostitel summitu George W. Bush
zájem na tom, aby pozitivní výsledky summitu převažovaly nad neshodami. Negativní
postoj k Iráku dával na summitu najevo zejména francouzský prezident Chirac, díky

114

Seznam všech účastníků na tomto setkání - Mohamed Hosni Mubarak, President of the Arab Republic
of Egypt, Abdelaziz Bouteflika, President of the People's Democratic Republic of Algeria, Olusegun
Obasanjo, President of the Federal Republic of Nigeria, Thabo Mbeki, President of the Republic of South
Africa, H.M. King Mohammed VI, King of Morocco, Chair of the Group of 77, Abdoulaye Wade,
President of the Republic of Senegal, Vicente Fox Quesada, President of the United Mexican States,
Pascal Couchepin, President of the Swiss Confederation, Luiz Inacio Lula da Silva, President of the
Federative Republic of Brazil, Hu Jintao, President of the People's Republic of China, Prince Abdullah
Ibn Abdul Aziz Al Saud, Crown Prince of Saudi Arabia, Dr Mahathir Bin Mohamad, Prime Minister of
Malaysia, Atal Bihari Vajpayee, Prime Minister of the Republic of India, Kofi Annan, Secretary-General
of the United Nations, James Wolfensohn, President of the World Bank, Horst Köhler, Managing
Director of the International Monetary Fund, Supachai Panitchpakdi, Director-General of the World
Trade Organization
115

Celý text zde:
<http://www.g8.fr/evian/english/navigation/2003_g8_summit/summit_documents/water__a_g8_action_plan.html>
116
Celý text zde:
<http://www.g8.fr/evian/english/navigation/2003_g8_summit/summit_documents/action_against_famine
_especially_in_africa_-_a_g8_action_plan.html>
117
Viz. text závěrečného komuniké zde: <http://www.g8.fr/evian/english/>
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jeho postoji ho američtí novináři označili za “kamínek v ústřici“,118 tedy za někoho, kdo
stále znepříjemňuje hladký chod jednání. Kromě toho, že Chirac nesouhlasil
s požadavkem George W. Bushe a Tonyho Blaira na větší zapojení NATO v Iráku,
kritizoval francouzský prezident i americkou iniciativu “Broader Middle East
Initaiative“,119 která měla podporovat demokratické reformy v této oblasti (viz.dále).
Naopak Gerhrad Schröder, jehož vláda již začala na domácí politické scéně mírně
ztrácet podporu, se snažil s americkým prezidentem více spolupracovat. I když se
Německo i nadále odmítalo zapojit do vojenských operací v Iráku, mělo zájem podílet
se na ekonomické obnově této země. Gerhard Schröder rovněž nabídl, že se Německo
bude podílet na školení nových iráckých policistů120 a možné zapojení německých firem
do obnovy irácké země chtěl s Bushem prodiskutovat v rámci bilaterálních rozhovorů
ještě před započetím samotného summitu.121 I proto se německý kancléř na Sea Island
snažil zastávat ve srovnání s francouzským prezidentem smířlivější postoj.122
Jako hlavní bod jednání určily USA zlepšení situace na Blízkém a Středním
Východě. Výsledkem byl značně ambicózní dokment, týkající se této oblasti, nazvaný
Partnership for Progress and a Common Future in the Region of Broader Middle East
and North Africa.123 Cílem byla podpora demokratických a ekonomických reforem
v regionu od Maroka až po Afghánistán. Reformy ovšem neměly být diktovány
zvnějšku a měly být výsledkem dlouhodobého procesu, účast na této iniciativě byla
pochopitelně dobrovolná. Státy G8 mají napomoci prosadit zde demokracii, dodržování
lidských práv atd. Ovšem již od počátku bylo jasné, že tato iniciativa může narazit na
četné problémy – těžko lze předvídat, jak se vyvine situace v Iráku, který se může stát
ohništěm nestability pro celý region. Navíc některé významné státy tohoto regionu
(konkrétně Egypt a Saúdská Arábie) už vyjádřily svůj rezervovaný postoj k této
iniciativě a ani nepřijaly pozvání USA, aby se zúčastnily jednání o ní na Sea Island.
118

The grit in the oyster, Viz. BAYNE Nicholas, Impressions of the 2004 Sea Island Summit, 2004,
článek pro G8 Toronto research Group, viz.
<http://www.g7.utoronto.ca/evaluations/2004seaisland/bayne2004.html>
119
Viz. Keesing 's Record Of World Events 2004, Washington: Keesing's Worldwide, 2004, 46 097 s.
120
Viz. SCHRÖDER, Gerhard. CHIRAC, Jacques. Tisková konference u příležitosti německofrancouzských konzultací o Iráku. 18.9. 2003
Dostupná z: <http://www.ambafrance-us.org/news/statmnts/2003/chirac_schroeder091803.asp>
Archiv der Gegenwart 2004, Sankt Augustin: Siegler Verlag GmbH, 2004, 46 915 s.
121
Viz. Oficiální vládní tiskové prohlášení dostupné z: http://www.deutscheaussenpolitik.de/daparchive/volltext/anzeige.php?zaehler=3354
122
Viz. BAYNE Nicholas, Impressions of the 2004 Sea Island Summit, 2004, článek pro G8 Toronto
research Group, viz. <http://www.g7.utoronto.ca/evaluations/2004seaisland/bayne2004.html>
123
Viz. celý text dokumentu zde: <http://www.pogar.org/themes/reforms/documents/04e-G8statement.pdf >
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Co se Iráku týče výsledkem bylo trochu vágní prohlášení o tom, že se členové G8
pokusí co nejvíce pomoci zcela suvérénní irácké vládě při obnově Iráku. Diskutovalo se
i o možnosti odpustit Iráku 80-90% výše jeho mezinárodních dluhů. Tento návrh ze
strany USA se ovšem setkal s otevřeným nesouhlasem delegací Francie, Německa,
Ruska a Japonska.
Bush se rozhodl pokračovat v praxi setkání členů G8 s jinými státy – kromě
setkání se skupinou států z Blízkého východu (kvůli projednání Partnership for Progress
and a Common Future in the Region of Broader Middle East and North Africa )se lídři
opět setkali i se zástupci afrických států.124 Afričtí zástupci vyjádřili zklamaní nad tím,
že se na tomto summitu věnovalo málo pozornosti africké iniciativě NEPAD a
nigerijský prezident Obanasjo poukázal na to, že státy G8 sice stále hovoří o možnosti
rozsáhlejšího oddlužení, nicméně, že skutečnost se potom od plánů liší.125 Co se
Kolínské iniciativy na oddlužení týče, opět se ukázalo, že se ambicózní plán z Kolína
nepodařilo naplnit. Bylo tak rozhodnuto, že zadlužené státy se mohou pokusit splnit
kritéria pro přijetí do této iniciativy až do prosince roku 2006.
Kromě účasti na rekonstrukci Iráku chtěl Schröder na summitu na Sea Island
nastolit i téma vojenské operace v Afghánistánu, na které se Německo i přes nechuť
části německého obyvatelstva podílelo, ovšem vzhledem k tomu, že těžiště summitu
leželo v iniciativě pro Blízký a Střední Východ se otázka Afghánistánu řešila pouze
v rámci této iniciativy. Vzhledem k tomu, že se summit konal v USA, Schröder se
nepokoušel prosazovat tradiční německé téma ochrany světového klimatu.
Na rozdíl od současné německé vlády, která možné rozšíření G8 o další členy
nepodporuje, se zde na závěrečné tiskové konferenci Schröder vyjádřil pro možné
budoucí přijetí Číny či dalších možných kandidátů jako Indie nebo Brazílie.126
S možným rozšířením o Čínu a Indii vyjádřil souhlas i italský premiér Silvio
Berlusconi.127

124

Alžírsko, Ghana, Nigerie, Senegal, JAR a Uganda
Viz. BAYNE Nicholas, Impressions of the 2004 Sea Island Summit, 2004, článek pro G8 Toronto
research Group, viz. <http://www.g7.utoronto.ca/evaluations/2004seaisland/bayne2004.html>
126
„That is something that will probably –have to discuss in the next few years to come. What about
Brazil, what about China, what about India. Can we sort of stick to the current composition and the
current format of the summit – let's wait and see.“ Viz. zápis z tiskové konference zde:
<http://www.g7.utoronto.ca/summit/2004seaisland/schroeder040610.html>
127
Viz. Keesing 's Record Of World Events 2004, Washington: Keesing's Worldwide, 2004, 46 097 s.
125
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4.7. Summit v Gleneagles 6.-8. července 2005
Summit ve skotském letovisku Gleneagles byl posledním summitem, kterého se
Schröder v roli německého kancléře zúčastnil. Jeho pozice na domácí scéně již v tuto
dobu byla značně oslabena. Poté, co jeho strana SPD ztratila většinu v horní komoře
německého parlamentu, se Schröder rozhodl pro předčasné volby, které se měly konat
v září, tedy jen dva měsíce po summitu G8. Samotný summit hned zpočátku zastínila
tragická událost a sice teroristické útoky v Londýně, které se staly 7.července, tedy
krátce po začátku prvních diskusí. Lídři se rozhodli v summitu pokračovat, pouze Tony
Blair odjel na den do Londýna a na jednáních ho zastoupil jeho šerpa Michael Jay.
Velká Británie určila pro tento rok dva hlavní body jednání a sice problémy Afriky
a klimatické změny. Ke zpopularizování afrických problémů byla spuštěna velkolepá
kampaň Make Poverty History,128 která měla mj. přispět i k tomu, aby lídři v Gleneagels
zdvojnásobili finanční pomoc Africe a umožnili africkým státům lepší přístup na
světové trhy. I přes počáteční neshody, proti výši finanční pomoci protestovalo zejména
Německo,129 se nakonec členové G8 domluvili na zdvojnásobení pomoci pro Afriku do
roku 2010. Nicméně otázka snadějšího přístupu na světové trhy, která se jako červená
nit táhne rétorikou účastníků summitů G8 už řadu let, zůstala opět nezodpovězena.
Co se problému klimatických změn týče výsledkem jednání byl tzv. Gleneagles
Plan Of Action: Climate Change, Clean Energy and Sustainable Development. 130 Co se
otázky ochrany klimatu týče, Německo mohlo být spokojené, že se končeně tomuto
tématu na summitu G8 věnovala pozornost, nicméně co se Kjótského protokolu týče, o
tom nebyla v novém plánu zmínka. Do značné míry tak plán vycházel vstříc spíše
požadavkům USA než Německa, které se v oblasti klimatických změn tradičně
zasazovalo o prosazení regulace a dodržování dohodnutých limitů. V dokumentu
Gleneagles Plan Of Action byl důraz kladen spíš na vývoj tzv. “čistých“ technologií než
na regulaci emisí a na výslovné přání Bushovy administrativy v něm bylo vynecháno
slovo urgentní v souvislosti s hrozbou, jakou globální klimatické změny představují.131
Analytici se obecně shodují, že jazyk tzv. Gleneagles Plan Of Action je v porovnání
s jinými dokumenty o klimatických změnách (Kjótský protokol) velmi vágní a
nekonkrétní. Nutno ovšem poznamenat že, Gerhard Schröder, kterého čekaly předčasné
128

Jedním z nejviditelnějších aktérů této kampaně byl zpěvák Bono Vox z kapely U2 a v rámci
medializace této kampaně proběhla i série popových koncertů nazvaných Live8.
129
Viz. Keesing 's Record Of World Events 2005, Washington: Keesing's Worldwide, 2005, 46 763 s.
130
Celý text zde: <http://www.g7.utoronto.ca/summit/2005gleneagles/climatechangeplan.pdf>
131
Viz. Keesing 's Record Of World Events 2005, Washington: Keesing's Worldwide, 2005, 46 763 s.
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volby, v Gleneagels rozhodně nepatřil k nejaktivnějším účastníkům summitu. V otázce
klimatických změn tak převzal vůdčí roli francouzský prezident Jacques Chirac.132

Závěr
Vláda Gerharda Schrödera je živou ukázkou toho, že lídři členských zemí jsou
na summitech G8 nejaktivnější a nejvstřicnější k inovacím a zásadním krokům v období
krátce po svém zvolení.133 To demonstroval i summit v Kolíně, kde Schröder předložil
rozsáhlý návrh na oddlužení nejchudších zemí v podobě tzv. Kolínské iniciativy, na
žádném dalším summmitu už Německo s návrhem podobně velkého rozsahu nepřišlo.
Další mimořádnou diplomatickou aktivitu na svém prvním summitu vyvinula
Schröderova vláda v otázce Kosova - a i díky Kolínskému summitu se tak urovnaly
zpočátku odlišné názory Ruska a zbylých států na plánovanou rekonstrukci Balkánu a
s ní spojený problém postavení Kosova. Od summitu v Kolíně nicméně pozornost
německé vlády věnovaná summitům G7/G8 začala upadat a summit v Kolíně tak zůstal
nejvýznamnější stopou, jakou rudo-zelená koalice v organizaci G8 zanechala.
Ve své práci jsem se snažila odpovědet na otázku, jaké hlavní cíle si vytkla rudozelená koalice v oblasti zahraniční politiky a rovněž jsem se snažila zjistit, zda se těchto
priorit vláda držela i při jednáních na summitech organizace G7/G8, případně jestli její
iniciativa v rámci G8 přinesla nějaké konkrétní výsledky či změny v praxi.
Nejviditelnějším úspěchem německé politiky v rámci G8 se za vlády kancléře
Schrödera stalo přijetí Ruska jako plnoprávného člena této organizace. Ovšem následný
vývoj vnitropolitické situace v Rusku a jeho posun k tzv. řízené demokracii nastolil
otázku, zda Rusko opravdu má právo být plnoprávným členem G8. Co se ochrany
životního prostředí týče, která stála vysoko na žebříčku proklamovaných priorit rudo132

I když i ten na domácí scéně čelil odlivu voličské podpory, což Fracnouzi demonstrovali svým
hlasováním v referendu, kdy zamítli Evropskou ústavní smlouvu, čímž defacto hlasovali proti Chiracově
politice.
133

Viz. BAYNE, Nicholas, Has the G8 summit met its objectives?Gleneagles answer, přednáška v rámci
konference „Development, Sustainability and Finance: The Role of the G8 and the Gleneagles summit“
na univerzitě v Glasgow, celý text přednášky viz. zde:
<http://www.g8.utoronto.ca/conferences/2005/conf/bayne.pdf >
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zelené koalice, nepřineslo Schröderovo působení v G8 zásadní posun. Na většině
summitů, kterých se kancléř účastnil, nebylo téma ochrany životního prostředí tématem
dikuse. Výjimkou byl až summit v Glenagles, nicméně zde přijatý akční plán díky
svému vágnímu charakteru rozhodně nepřinesl nějaký zásadní zlom. Neúspěšně si
Gerhard Schröder vedl i v případě s velkou pompu proklamované Kolínské iniciativy na
oddlužení nejchudších států světa, která se měla stát jakýmsi symbolem nového přístupu
rudo-zelené koalice k rozvojové politice. Do roku 2002 se podařilo oddlužit pouze šest
států a defacto tak tento plán nesplnil svůj cíl. Schröderova vláda si tak v oblasti
zahraniční politiky (nejen) v rámci G8 vytkla nové cíle oproti vládě předchozí, nicméně
v praxi se jí podařilo dosáhnout minimálních výsledků.
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Resumé
Jedním ze základních pilířů zahraniční politiky poválečného Německa se stal
multilateralismus, proto se Německo vždy stavělo kladně k členství v nejrůznějších
mezinárodních organizacích. Jednou z takových organizací je i uskupení G7/G8.
Německo, konkrétně jeho tehdejší kancléř Helmut Schmidt, má dokonce velkou zásluhu
na tom, že tato organizace v sedmdesátých letech vznikla. Skupina sedmi
nejvyspělejších zemí světa, ke které se v roce 2002 oficiálně připojilo Rusko, dodnes
není nijak institucionalizovaná, nemá žádné stálé sídlo ani svůj formální byrokratický
aparát. Mediálně nejviditelnějším projevem její činnosti je výroční summit, který
každoročně pořádá jedna z členských zemí. Zatím poslední summit, jehož hostitelem
bylo Německo, proběhl v roce 1999 v Kolíně nad Rýnem. Byl to první summit, kterého
se účastnil sociálně-demokratický kancléř Gerhard Schröder. Jeho vláda, tvořená koalicí
stran SPD a Bündnis90/Die Grünen, za sebou tehdy měla něco málo přes půl roku
vládnutí. I když v předvolebním boji nehrála zahraniční politika až zase tak velkou roli,
ve své koaliční smlouvě ji věnovali obě strany pozornost. V zásadních liniích, jako
například co se udržení dobrých vztahů s USA či podpory evropské integrace týče,
vyhlásila rudo-zelená koalice kontinuitu s politikou vlády předešlé. Nicméně v jiných
oblastech se chtěla od přístupu předešlé vlády odlišit, nová vláda tak proklamovala
například zvýšení významu rozvojové politiky, větší důraz na ochranu životního
prostředí, boj proti sociální nerovnosti ve všech oblastech či úplný “Ausstieg aus der
Atomenergie“, tedy postupné ukončení využití jaderné energie. V souladu se zásadou
multilateralismu se Schröderova vláda snažila prosazovat tyto cíle i při spolupráci
v rámci organizace G7/G8. Na rozdíl od jiných organizací jsou ovšem závěrečná
ujednání ze summitů G7/G8 nezávazná a tudíž ne vždy všechny iniciativy zde schválené
přinesou očekávané výsledky. To je i případ jedné z nejvýzamnějších německých
iniciativ na poli G7/G8 z období vlády Gerharda Schrödera, tzv. Kolínské iniciativy na
oddlužení nejchudších zemí světa, která zpočátku vypadala velmi slibně ovšem v závěru
nepřinesla tolik ovoce, jak se očekávalo. Co se celkového působení Schröderovy vlády
v G7/G8 týče nejúspěšněji si tato vedla hned zpočátku, tedy hned na svém prvním
summitu v Kolíně. Poté se situace zkomplikovala díky rozmíšce mezi členskými státy
ohledně války v Iráku a navíc pozornost věnovaná summitům G7/G8 v Německu klesla.
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Summary
One of the main pillars of foreign policy in the postwar Germany is multilateralism, that
is why Germany always has positive attitude towards being member of various
international organizations. One of such organizations is also G7/G8. Germany,
concretely it's chancellor Helmut Schmidt, actually belongs to those states which
founded this organization in the 70s. The Group of Seven Industrialized Nations, which
was in 2002 oficially joined by Russia, doesn't have any permanent seat or any kind of
formal bureaucratic structure. The most visible display of it's activity is the annual
summit, which is organized by one of the member states. For the time being the last
summit which was organized by Germany was in 1999 in Cöln. It was the first G7/G8
summit at which the social-democratic chancellor Gerhard Schröder was present. His
coalition government, made out of SPD and Bündnis90/Die Grünen, was in power about
eight months at that time. Even though the foreign policy didn't play very important role
in the election struggle, in their coalition treaty both parties paid attention to it. In the
basic lines such is maintaining good relationships with USA or support of the European
integration proclaimed the Red-Green coalition continuity with the foreign policy of the
previous government. Nevertheless in other aspects the new government wanted to hold
a new and different approach. The Red-Green coalition declared that they would stress
the importance of protection of the environment, that they would fight against the social
inequality and that they would gradually stop the use of nuclear power. In accordance
with the principle of multilateralism was Schröder's government promoting these goals
also within the organization G7/G8. In contrast to other international organizations are
the G7/G8 final communiques non-committal and that is why not all initiatives which
are agreed bring the expected results. That is also the case of one of the most important
german initiatives, which came from the Red-Green cabinet, the so called Cölner
Initiative for the debt relief. Concerning the general activity of Schröder's government
in G7/G8 the most succesful time for them was the first summit in Cöln. Later the
situation was complicated due the dispute over the war in Iraq and also the attention
given to G7/G8 summits in Germany decreased.
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