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Anotace
Cílem předkládané práce je popsat vztah mezi studentským hnutím v Západním Německu a
vznikem západoněmecké strany Zelení. Autor práce popisuje souvislost ve třech rovinách:
1) Úspěch environmentalistického hnutí přilákal různé proudy nové levice, které navazovaly
na studentské hnutí. Nová levice na konci 70. let zaznamenala pokles podpory a
spolupráce s novými sociálními hnutími na založení nové strany pro ni představovala
novou šanci na získání vlivu.
2) Studentské hnutí a založení Zelených jsou projevem stejného procesu sociální změny. Oba
tyto jevy jsou důsledkem procesu změny hodnotové orientace od materialistických
k postaterialistickým hodnotám, který probíhá v rozvinutých industrializovaných
společnostech.
3) Vzhledem k tomu, že jak studentské hnutí tak vznik Zelených jsou projevem stejného
procesu změny hodnotové orientace, vykazují některé podobné charakteristiky. Např. je
možné pozorovat podobnosti v cílech, jak studentské hnutí tak Zelení se potom těší
podpoře postmaterialstických segmentů společnosti.

Annotation
The aim of this thesis is to describe the relationship between student movement in the West
Germany and the formation of the West German Green Party. The author postulates that such
a connection exists in the following three areas:
1) Success of the environmentalist movement attracted New Left groups which were born
out of the student movement tradition. The New Left experienced at the end of 1970s a
decline in support and cooperation with new social movements regarding the building of
new party offered it a new chance to gain influence.
2) Student movement and formation of the Greens are products of the same process of social
change. They both come from the process of value change from materialist to
postmaterialist values, which takes place in advanced industrial societies.
3) As both student movement and the Greens are products of the rise of postmaterialist
values they demonstrate some similar aspects. For example there are similarities in their
aims and they both enjoy support from postmaterialist segments of the society.
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Úvod
Cílem předkládané práce je popsat souvislosti mezi studentským hnutím 60. let
v Západním Německu a vznikem strany Zelení (Die Grünen). Při práci na tomto textu jsem
vycházel z předpokladu, že je možné hovořit o souvislosti ve čtyřech rovinách:
1) Některé z nástupnických proudů studentského hnutí později ve straně Zelených
nalezly novou politickou vlast.
2) Studentské hnutí představuje významný přelom v politickém vývoji Západního
Německa a jako takové ovlivnilo i vznik Zelených.
3) Studentské hnutí a vznik Zelených jsou projevy stejných procesů společenské změny.
4) Vzhledem k tomu vykazují některé obdobné rysy.
Na tomto základě jsem formuloval čtyři hypotézy, každá z nich se vztahuje k jedné
z těchto dimenzí:
1) Po zániku studentského hnutí vznikla řada nástupnických proudů, v kterých se
angažovali bývalí studentští aktivisté. Významná část tohoto spektra se pod vlivem
úspěchu environmentalistického hnutí s ním sbližuje, nachází v ekologii nové
politické téma a podílí se později na založení Zelených.
2) Studentské hnutí mělo vliv i na segmenty společnosti, které se jej neúčastnily, a na
dospívající generaci a významně ovlivnilo veřejný život v 70. letech. Větší tendence
občanů k participaci na rozhodovacích procesech či požadavky liberalizace
společenských vztahů byly do značné míry studentským hnutím inspirovány.
Studentské hnutí tak mělo pozitivní vliv na vznik nových sociálních hnutí v 70. letech
vč. hnutí environmentalistického, které krom jiného vyústilo ve vznik strany Zelení.
3) Jak studentské hnutí tak vznik Zelených jsou důsledkem a projevem procesu změny
hodnotové orientace v západních industrializovaných společnostech, který je
zapříčiněn bezprecedentním nárůstem životní úrovně a rozšířením blahobytu v těchto
společnostech po druhé světové válce.
4) Proces změny hodnotové orientace vyústil ve změnu v politických preferencích a
ideálech části společnosti. Vzhledem k tomu, že jak vznik Zelených tak studentské
hnutí jsou projevy této změny, je možné najít společné charakteristiky mezi
studentským hnutím a ranou fází Zelených.
8

Práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola je věnována zejména třetí hypotéze.
Vysvětluje vznik Zelených, environmentalistické hnutí i hnutí studentské na základě teorie
změny hodnotové orientace. Zasazuje tak řešený problém do širšího teoretického kontextu a
často se tedy na poznatky uvedené v této kapitole odvolávám i v kapitolách následujících.
Druhá kapitola je rozčleněna do tří podkapitol. První podkapitola je věnována
charakteristice jednotlivých nástupnických proudů studentského hnutí. Zaměřuji se zde
především na popis vztahu těchto nástupnických proudů ke studentskému hnutí a stručný
nástin charakteristických vlastností. Druhá podkapitola nastiňuje příčiny a průběh vzniku
environmentalistického hnutí, řeší otázku jeho vztahu ke hnutí studentskému a
k nástupnickým proudům studentského hnutí. Třetí podkapitola pojednává o procesu vzniku
Zelených zejména z pohledu úlohy nástupnických proudů studentského hnutí. Ve druhé
kapitole tedy jednak ověřuji hypotézu č. 1, když se zabývám vznikem nástupnických proudů a
jejich vztahem k environmentalistickému hnutí a úlohou ve vznikající straně. Vyjadřuji se zde
rovněž k hypotéze č. 2, a to v druhé podkapitole v části 2.2.1 Vztah environmentalistického a
studentského

hnutí.

Řeším

otázku,

jaký

vliv

mělo

studentské

hnutí

na

vznik

environmentalistického hnutí, které se neřadí mezi nástupnické proudy studentského hnutí.
Konečně třetí kapitola je věnována především hypotéze č. 4. Vzhledem k tomu, že
sociální hnutí a politická strana jsou odlišné sociální jevy, není možné je podrobit komparaci.
Při přezkoumávání čtvrté hypotézy jsem tedy přistoupil ke komparaci studentského hnutí a
hnutí environmentalistického, v jehož rámci strana Zelení vznikla. Tento postup přináší
zajímavé poznatky o souvislostech mezi Zelenými a studentským hnutím, je však potřeba mít
na

paměti

i

jeho

limity:

podobu

a

program

strany

Zelení

ovlivnila

vedle

environmentalistického hnutí i další nová sociální hnutí a nástupnické proudy hnutí
studentského.

Tyto

environmentalistického

vlivy

jsou,

hnutí,

do

vycházíme-li

velké

míry

z komparace

zanedbány.

Přesto

studentského
to

bylo

a

právě

environmentalistické hnutí, které vedlo ke vzniku strany Zelení, dalo jí její ústřední téma a
svým úspěchem přitáhlo k sobě a do této strany výše zmíněná hnutí. Porovnání hnutí
studentského a environmentalistického tak přináší z hlediska řešeného problému důležité
poznatky. Vlivy dalších nových sociálních hnutí a nástupnických proudů studentského hnutí
na stranu Zelení jsou nastíněny v první kapitole.
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1 Studentské hnutí a vznik environmentalistických stran
jako projevy nové politiky
V roce 1967 přišli Martin S. Lipset a Stein Rokkan s teorií, podle které jsou stranické
systémy západních demokratických zemí „zamrzlé“. Pozorovali, že od 20. let 20. století
nedošlo v rámci stranických systémů k velkým změnám.1 Nabídli tezi, která tvrdí, že politické
strany reflektují konfliktní linie (cleavages) ve společnosti, které zůstávají od konce 19. století
do počátku 60. let 20. století nezměněné. Konfliktní linie moderní společnosti vznikly jako
důsledek modernizačního procesu, konkrétně národní a průmyslové revoluce.2 Každá z těchto
revolucí přinesla konflikt mezi nositeli starého a nového pořádku a zároveň konflikt i v rámci
tohoto nového pořádku.3 Podle Lipseta a Rokkana je důsledkem národní revoluce konflikt
mezi moderním sekulárním státem a tradičními privilegii církve a zároveň konflikt mezi
vládnoucími elitami v centru a závislými etnickými, jazykovými či náboženskými skupinami
obyvatelstva v regionech. Průmyslová revoluce potom přinesla konflikt mezi zájmy
zemědělského venkova a na významu nabývajícího průmyslu a na druhou stranu konflikt
mezi klíčovými skupinami nového pořádku: zaměstnavateli a zaměstnanci. Z těchto konfliktů
vznikly i politické strany, které reprezentují strany

těchto sporů, konfliktním liniím

odpovídají hranice mezi jednotlivými stranickými rodinami.4 Vzhledem k tomu, že počet
konfliktních linií je omezen, je relativně malý i počet stran. Linie jsou stabilní a v systému je
tak málo prostoru pro vznik nové strany. Podle této teorie není změna ve stranických
systémech nemožná, předpokladem výrazné změny je ale změna konfliktních linií, která je
možná pouze v souvislosti s revoluční proměnou společnosti.5
Již ve chvíli, kdy Lipset a Rokkan formulovali svou teorii se však situace mění a ve
stranických systémech industrializovaných zemí je patrný pohyb. Oslabuje vazba mezi
stranami a jejich tradičními voliči. Klesá význam třídní volby, roste volatilita voličů, klesá
volební účast a v neposlední řadě roste fragmentace stranických systémů.6 Jak napovídá
poslední veličina, po letech stability stranických systémů do nich pronikají nové strany, mezi
nimi i strany s environmentalistickým programem. V roce 1984 konstatují Dalton, Flanagan a

1

LIPSET, Martin, ROKKAN, Stein. S. 50.
Tamtéž. S. 13-23.
3
DALTON, Russel, FLANAGAN, Scott, BECK, Paul. Political Forces… S. 456.
4
LIPSET, Martin, ROKKAN, Stein. S. 3-6.
5
ROTH, Dieter, WÜST, Andreas. S. 106-111.
6
DALTON, Russel, FLANAGAN, Scott, BECK, Paul. Electoral Change… S. 8-10. INGLEHART, Ronald.
Kulureller Umbruch… S. 326.
2
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Beck, že stranické systémy rozmrzají.7 Pohyb ve stranických systémech má být pouze jedním
z projevů rozsáhlých změn, kterými západoevropská společnost po druhé světové válce
prochází.
Významnou součástí této společenské změny je proces, na který poprvé upozornil
Ronald Inglehart v roce 1971. Podle něj dochází po druhé světové válce u významné části
společnosti v industrializovaných zemích ke změně hodnotové orientace (value change) a
motorem této změny je bezprecedentní blahobyt, který společnost prožívá. Inglehart
formuluje tezi nedostatku: „Priority jedince reflektují jeho socioekonomické prostředí:
největší subjektivní hodnotu přisuzuje věcem, kterých je relativní nedostatek.“8 Zde vychází
Inglehart z práce amerického psychologa Abrahama Maslowa,9 podle kterého jsou potřeby
člověka hierarchicky uspořádány (tzv. Maslowova pyramida potřeb). Maslow rozpoznává
různé stupně potřeb, čím více jsou naplněny potřeby nižších stupňů, tím větší význam
připisuje jedinec potřebám stupňů vyšších. Nejnižším stupněm jsou fyziologické potřeby
(potrava, pití, sex), druhým stupněm potřeba bezpečí. Nejedná se jen o fyzické bezpečí
v úzkém slova smyslu, ale o jistotu, že člověk nebude vystaven jakémukoliv strádání, např. i
materiálnímu. Projevem potřeby bezpečí je touha po stabilním a předvídatelném světě, která
zahrnuje důraz na stabilitu společenských norem a materiální zabezpečení. Třetím stupněm
jsou sociální potřeby (sounáležitost, láska, přátelství), čtvrtým potřeba úcty (potřeba úspěchu
vedoucího k sebeúctě, sebejistotě, uznání a nezávislosti) a nejvyšším stupněm je potom
sebeaktualizace. Maslow definuje sebeaktualizaci jako potřebu plně využít vlastního
potenciálu. Sebeaktualizující se člověk má nejen nutkání zdokonalovat sám sebe, ale rovněž
ovlivňovat a utvářet k lepšímu okolní svět.10 Díky poválečnému hospodářskému růstu může
poprvé v historii žít drtivá většina společnosti bez obav z ohrožení nedostatkem. Podle
Ingleharta se tento nebývalý blahobyt musí nutně projevit i v hodnotové orientaci lidí.
Zatímco doposavad nemohla většina společnosti považovat ani potřeby druhého stupně za
dlouhodobě zcela naplněné a nejvýrazněji se u nich projevovala potřeba bezpečí (materiální
zabezpečení, fyzické bezpečí, stabilita tradičních hodnot), nová zkušenost života bez obavy
z nedostatku zvyšuje váhu, kterou lidé připisují „vyšším“ potřebám, které Inglehart označuje
za postmaterialistické.11

7

DALTON, Russel, FLANAGAN, Scott, BECK, Paul. Political Forces… S. 459.
INGLEHART, Ronald. Kulureller Umbruch… S. 92.
9
INGLEHART, Ronald. Silent Revolution… S. 22.
10
MASLOW, Abraham. S. 35-58.
11
INGLEHART, Ronald. Kultureller Umbruch… S. 93.
8
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Rozdílnost hodnotové orientace se u jednotlivců projevuje jak v jejich osobním životě,
tak i veřejné angažovanosti. V osobním životě mají pro materialisticky orientovaného jedince
největší hodnotu stabilní a vysoký příjem, bydlení na úrovni, kariéra či tradiční hodnoty a i
v politice jsou pro něj nejdůležitější cíle související s blahobytem a bezpečím: za důležitá
považuje témata jako růst HDP, nízká inflace, nízká nezaměstnanost, vymáhání zákona a
pořádku a národní bezpečnost. Oproti tomu postmaterialisté kladou větší důraz na
neekonomické kvality života: typickými postmaterialistickými cíli v osobním životě jsou
volnost, seberealizace, smysluplná ale i prestižní práce, dobré vztahy na pracovišti, možnost
podílet se na rozhodnutích v práci, příjemné životní prostředí, otevřenost novým myšlenkám.
V politickém životě sledují potom cíle jako občanská práva, větší účast občanů na
rozhodovacích procesech, rovnost pro ženy a sexuální a etnické menšiny, pomoc třetímu
světu, méně neosobní společnost (např. rezervovaný postoj k velkým hierarchickým
společenským strukturám jako byrokracie či velké koncerny) či ochrana životního prostředí.12
Tato odlišná hodnotová orientace ovšem neznamená, že by materialistické cíle byly
postmaterialistům a postmaterialistické materialistům cizí: že by např. postmaterialisté žili
asketickým životem a materialisté neusilovali o dobré vztahy na pracovišti. Těmto hodnotám
přisuzují ovšem rozdílnou relativní hodnotu a jejich hodnotová orientace se projeví ve chvíli,
kdy jsou nuceni volit. Uveďme několik příkladů: Postmaterialisté mají v průměru o něco málo
vyšší příjmy než materialisté, mají ovšem v průměru dramaticky vyšší dosažené vzdělání
(díky lepšímu materiálnímu zázemí v dětství).13 Evidentně tedy stojí o dobře placené
zaměstnání, ale při výběru místa kladou oproti materialistům na výši platu menší důraz.
V politické oblasti potom mají materialisté a postmaterialisté rozdílné odpovědi např. na
otázky, kde se střetává podpora hospodářského růstu s ochranou životního prostředí, boj proti
kriminalitě s ochranou lidských práv, podpora mezinárodního uvolnění s požadavky národní
bezpečnosti či emancipace žen s tradičními hodnotami.
Nemění se však hodnotová orientace všech segmentů společnosti – rozhodující pro
tuto změnu není objektivní situace jedince, ale její subjektivní hodnocení: Inglehart přidává
socializační tezi: „Hodnoty se od socioekonomického prostředí neodvíjí přímo. Spíše dochází
k výraznému časovému posunu, neboť představa o základních hodnotách u jedince zrcadlí
podmínky převládající v období jeho mládí.“14 V návaznosti na poznatky vývojové

12

Srov. INGLEHART, Ronald. The Silent Revolution… S. 42. INGLEHART, Ronald, FLANAGAN, Scott. S.
1304.
13
INGLEHART, Ronald. Kultureller Umbruch… S. 220-222.
14
Tamtéž. S. 92.
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psychologie konstatuje Inglehart, že vnímání hodnot se utváří u jedince v dětství, a hodnotová
orientace vyvinutá v tomto formativním období se již během dalšího života výrazně nemění.15
Blahobyt tak má vliv na hodnotovou orientaci lidí, kteří své formativní období prožívali po
druhé světové válce, a u těch je větší pravděpodobnost, že budou mít blíže
k postmaterialistickým hodnotám. Zatímco i předválečné generace vykazovaly podle
Ingleharta určité množství jedinců s postamterialistickou hodnotovou orientací, neboť část
společnosti byla dostatečně hmotně zabezpečená, ti byli v menšině. První generací, ve které
převládali postmaterialisté nad materialisty, je první poválečná generace. V každé další
generaci je potom podíl postmaterialisticky orientovaných jedinců vyšší. Na úrovni jedince
souvisí jeho hodnotová orientace s mírou materiálního zabezpečení jeho rodiny během jeho
formativního období. Změna hodnotové orientace na úrovni celé společnosti probíhá spolu
s generační výměnou a je tak velmi pomalá. Zatímco na přelomu 70. a 80. let představují
poválečné generace již většinu společnosti, podíl materialisticky a postmaterialisticky
orientovaných jedinců se vyrovnává až nyní po roce 2000. Výkyvy ekonomického růstu mají
podle Ingleharta na proces změny hodnotové orientace ve společnosti malý vliv. Pouze malá
část postmaterialisticky orientovaných jedinců se v případě hospodářské recese přiklání
k materialistickým hodnotám, když však recese pomine, vrací se ke své původní hodnotové
orientaci. Proces změny hodnotové orientace by tak mohla odvrátit pouze velká ekonomická
krize podobná např. krizi 30. let, která by zcela změnila životní podmínky.16
Souběžně s procesem změny hodnotové orientace dochází díky ekonomické prosperitě
k zvyšování úrovně vzdělanosti ve společnosti. Rozšíření vzdělání umožňuje velkým částem
veřejnosti rovněž větší míru participace na veřejném životě. Významná část veřejnosti
v mnohem větší míře rozumí politickým problémům a je schopna se aktivně zapojit do
politického rozhodování. Již není odkázána jen na akt volby či politickou aktivitu v rámci
hierarchizovaných elitami řízených institucí jako politické strany či odbory, ale je schopná
elity oslovit přímo.17 Vzhledem k tomu, že jak možnosti vzdělání tak postmaterialistická
hodnotová orientace souvisí s materiálním zabezpečením rodičů, jsou to právě (ovšem nejen)
postmaterialisticky orientované segmenty společnosti, které disponují vysokou kvalifikací.
Potřeba ovlivňovat okolní svět, konflikt s hodnotami převládajícími ve společnosti a
rezervovaný postoj vůči tradičním hierarchickým institucím vedou postmaterialisty k hledání
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nových cest, jak ovlivnit politický proces. Tuto dramatickou změnu spočívající ve změně
hodnotové orientace části společnosti a rozšíření způsobilosti k větší participaci na politickém
procesu nazývá Inglehart tichou revolucí.
V průběhu šedesátých let přichází do produktivního věku první poválečná generace,
která je zároveň první generací, v níž je zastoupeno více postmaterialistů než materialistů,
přestože jejich podíl není o mnoho větší. Je to ale především postmaterialisticky orientovaná
část této generace, která míří na univerzity. Zatímco mezi univerzitními studenty
postmaterialistická orientace převládla, hodnotová orientace společnosti zůstávala převážně
materialistická a výrazně se od hodnot vyznávaných touto uzavřenou skupinou lišila. To, že
postmaterialistické hodnoty převládají zatím pouze u nejmladších generací dalo pro tuto
chvíli střetu mezi postmaterialistickými a materialistickými hodnotami nádech generačního
konfliktu. Postmaterialisticky orientovaní studenti odmítají některé tradiční hodnoty a autority
a jejich hodnotová orientace je činí citlivějšími k problémům, kterým většinová společnost
nepřikládá takový význam, jako byrokratizace související s industrializací společnosti,
konzumerizace společnosti, nedostatečná participace občanů na politických rozhodnutích,
situace ve třetím světě či rasová diskriminace.18
Velmi paradoxní byla náklonnost studentského hnutí 60. let a některých jeho
nástupnických proudů ke klasickým socialistickým teoriím. Marxismus vychází z analýzy
ekonomických vztahů ve společnosti a proto by měl být postmaterialistickým cílům, které
souvisí především neekonomickými tématy, vzdálený. V 60. a 70. letech je však souvislost
mezi postmaterialickou orientací a marxismem pozorovatelná: podle Ingleharta byla
v západní Evropě a USA v polovině 70. let u postmaterialisticky orientovaného jedince
v porovnání s materialistou 2,5krát větší pravděpodobnost, že bude volit komunistickou
stranu. Inglehart si to vysvětluje tím, že marxismus byl v 60. a 70. letech standardní rétorikou
protestu.19 Část mladé generace, která se dostala do konfliktu se společností, hledala oporu u
teorií, které jim ji v tomto konfliktu poskytly. Na konci 70. a počátku 80. let ovšem podpora
postmaterialistů komunistickým stranám klesá. Podle Ingleharta si postmaterialisté postupně
uvědomují, že marxismus není schopen poskytnout odpovědi na jimi vnímané společenské
problémy.20
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INGLEHART, Ronald. S. The Silent Revolution… S. 262-290. INGLEHART, Ronald. S. Kultureller
Umbruch… S. 103-104.
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V průběhu 70. let však příslušníci většinově postmaterialistických poválečných
generací již nesedí pouze v univerzitních lavicích, ale pronikají do dalších segmentů
společnosti. Již to nejsou jenom studenti, kdo je v konfliktu s převládajícími materialistickými
hodnotami společnosti, ale i integrovaní příslušníci středních vrstev většinou s vysokou
kvalifikací, rodinou a stálým zaměstnáním. Připisování významu tématům přehlíženým
materialisticky orientovanou většinou ve společnosti a dispozice schopnostmi potřebnými pro
veřejnou angažovanost vedou postmaterialisty k vytváření a účasti na tzv. nových sociálních
hnutích.21 Ta jsou na počátku 70. let novým fenoménem a vznikají v industrializovaných
západních zemích s nečekanou intenzitou. Prosazují cíle, které je možné označit za
postmaterialistické: např. feministické hnutí, mírové hnutí, hnutí za lidská práva či hnutí
environmentalistické.22
Konflikt mezi materialistickými a postmaterialistickými hodnotami, který se od 60. let
ve společnosti rozšiřuje, nedopovídá žádné z konfliktních linií popsaných Lipsetem a
Rokkanem. Inglehartova tichá revoluce způsobuje, že společnost protínají nové konfliktní
linie. Zatímco původní cleavages nemizí a zejména ekonomický konflikt hraje ve společnosti
nadále významnou úlohu, na významu nabývá materialisticko-postmaterialistický střet.
Přibývá konfliktních témat dělících společnost, která neodpovídají žádné z původních
konfliktních linií, jako otázka životního prostředí, potratů či jaderného odzbrojení. Zatímco
původní dimenze politického konfliktu bývá nazývána starou politikou (Old Politics), pro tuto
novou dimenzi je užíváno označení nová politika (New Politics). Vedle konfliktní linie mezi
starou a novou politikou vzniká dále další konfliktní linie v rámci nové politiky:
postmaterialistický diskurs, který je nazýván novou levicí23 (o vztahu postmaterialistmu a
levice níže), vyvolal reakci, části společnosti se nyní upínají ještě více k ohroženým tradičním
hodnotám a vzniká tzv. nová pravice (jejími projevy jsou nárůst významu pravicového
extremismu, v západoněmeckém případě např. vzestup NPD na konci 60. let, ale i větší důraz
na tradiční hodnoty u etablovaných pravicových stran, např. reaganismus v USA nebo
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Tamtéž. S. 472.
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thatcherismus v Británii).24 Nová pravice je reakcí na agendu na stolenou novou levicí,
společný je jim tedy význam, který připisují neekonomickým tématům.25
Přestože změna struktury konfliktních linií znamená změny ve stranickém systému,
například změnu stranických loajalit, nemusí nutně znamenat vznik nových stran. Záleží na
tom, do jaké míry jsou stávající politické strany schopné reagovat na vzniklou situaci a
reprezentovat strany nových konfliktů. Nové strany mají šanci se etablovat26 až v případě, že
stávající strany nejsou schopny reprezentovat nové požadavky, které ve společnosti vznikají.27
Klíčovou roli zde sehrávají levicové, zejména tradiční sociálně demokratické strany.
Postmaterialisté tíhnou k levici pro její reformní cíle, rovněž co se týče ekonomického
přerozdělování zastávají spíše levicové názory.28 V první polovině 80. let byla u
postmaterialisty 2,3krát větší pravděpodobnost, že bude volit levici, než u materialisty.29 Na
druhou stranu tradiční příznivci levicových stran z odborářského prostředí jsou orientovaní
materialisticky. Sociálně demokratické strany mají tak problém udržet pod jednou střechou
materialisticky a postmaterialisticky orientované voliče a členy. Tento problém mají zejména
v období, kdy se podílí na vládě, neboť musí vykonávat konkrétní politiku a nemohou se tedy
spolehnout na přijímání nejednoznačných postojů. Podle Kitschelta se novým stranám
reprezentujícím postmaterialisticky orientované části společnosti daří etablovat zejména
v období dlouhé vlády sociálně demokratických stran.30 V zemích, kde se etablovaly strany
reprezentující postmaterialistické cíle – většinou jsou označovány jako strany nové politiky
(New Politics parties), Kitschelt užívá termín levicově-liberální strany (left-libertarian
parties) – na konci 50., v průběhu 60. a na počátku 70. let, jako např. v Norsku a Dánsku,
měly většinou formu stran nové levice pod komunistickou či socialistickou značkou.
Vzhledem k tomu, že na sebe vázaly postmaterialistické voličstvo, nepodařilo se v těchto
zemích zeleným stranám později uspět. Tam, kde příhodné podmínky pro úspěch stran nové
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politiky nastávají až na konci 70. či v 80. letech, kdy je postmaterialisticky orientovaná již
rozsáhlejší část společnosti, marxismus přestává být pro postmaterialisty lákavý a naopak
otázky životního prostředí pronikají do popředí (viz kapitolu 2.2), vznikají strany nové
politiky jako strany environmentalistické. Ty vychází zejména z nových sociálních hnutí,
předně hnutí environmentalistického, přestože často zahrnují i přetrvávající proudy nové
levice 70. let, jako např. v německém případě.31
Studentské hnutí a vznik environmentalistických stran nejsou jen západoněmeckým
fenoménem, ale souvisí s vývojem společností západních industrializovaných zemí. Jsou
projevem procesu změny hodnotové orientace doprovázeného rozšiřováním způsobilosti
k politické angažovanosti, které jsou důsledkem rostoucího blahobytu.

31
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2 Od studentského hnutí k Zeleným
2.1 Nástupnická hnutí
Již v průběhu studentského hnutí bylo patrné pnutí mezi dvěma jeho křídly, které
později přispělo k jeho rozpadu. Oba proudy usilovaly o revoluční přeměnu společnosti, lišily
se však v pohledu na otázku revolučního subjektu a otázku organizace hnutí. Menšinové tzv.
tradicionalistické křídlo se orientovalo více na tradiční revoluční teorie vycházející zejména
ze spisů Marxe a Lenina, zdůrazňovalo revoluční úlohu dělnické třídy a studenti mohli podle
něj dosáhnout změny společenských poměrů pouze prostřednictvím společného postupu
s dělníky, co se týče organizace usilovalo o vysokou míru organizace prostřednictvím
vytvoření revoluční strany. Převládalo však tzv. antiauritářské křídlo, které, přestože na něj
„klasici“ marxismu bezesporu vliv měli, vycházelo z neomarxistické kritické teorie, zejména
na něj měl vliv Herbert Marcuse. V souladu s tímto přístupem převládalo ve studentském
hnutí mínění, že většina dělnictva je do kritizovaného společenského systému integrována:
dělnictvo je manipulováno prostřednictvím konzumního způsobu života a konzumní zábavy,
neuvědomuje si proto, že je v utlačovaném postavení a není schopno rozpoznat své vlastní
zájmy. Nositeli revoluční změny tak mohou být pouze tzv. okrajové skupiny společnosti, které
stojí mimo výrobní proces a konzumní společnost a nejsou manipulovány: kromě studentů a
intelektuálů to měli být např. nezaměstnaní, etnické menšiny či bezdomovci. Místo
organizace zdůrazňuje potom antiautoritářské křídlo význam spontánní akce. Tzv. přímá akce
může mít podobu demonstrace či vytváření alternativních způsobů života. Má za úkol
mobilizovat, přilákat pozornost veřejnosti a být osvětou. Rezervovaný postoj k přílišné
organizaci vychází z přesvědčení, že organizace vytváří autoritářské vztahy. Antiautoritářský
proud odmítá, že by revoluce mohla být provedena menšinou profesionálních revolucionářů, a
usiluje naopak o osvětu širokých vrstev v podobě odhalování manipulativního charakteru
současného systému.32
Od podzimu 1968 byl Socialistický německý studentský spolek (Sozialistischer
deutscher Studentenbund; SDS), který stál v čele hnutí, konflikty mezi těmito dvěma křídly
zcela paralyzován. Od roku 1968, tedy ještě před jeho formálním rozpuštěním v březnu 1970,
se začínají mnozí jeho členové organizovat v lokálních kroužcích, buňkách a pracovních

32
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skupinách s užším ideologickým vymezením, dokonce dochází k založení hned několika
tradicionalisty vytoužených revolučních stran, a hnutí se tak štěpí do několika proudů.
Základní štěpnou linií je konflikt mezi tradicionalistickým a antiautoritářským křídlem.
V prostředí tradicionalistického křídla dochází ke vzniku desítek radikálních stran a spolků
hlásících se k marxisticko-leninské ideologii. Lze mezi nimi rozlišit tři základní směry:
skupiny hlásící se k maoismu, trockistické organizace a prosovětské skupiny. Rovněž
příslušníci antiautoritářského křídla se vydali různými cestami: část se rozhodla pro vstup do
SPD. Další vytvořili volně organizovaný nedogmatický proud. V prostředí antiautoritářského
křídla vznikly rovněž zárodky pro alternativní scénu 70. let. Je nutné také věnovat pozornost
tomu, že kořeny moderního feministického hnutí v Západním Německu vedou ke
studentskému hnutí, přestože existovaly i jiné formativní vlivy. Specifickým produktem
studentského hnutí byla potom rovněž teroristická scéna.
Zatímco nyní se cesty veteránů studentské revolty rozcházejí, částečně se opět sejdou
v druhé polovině 70. let díky protiatomovému hnutí a mnohé z těchto nástupnických proudů
sehrají více či méně významnou roli při vzniku strany Zelení. Blíže tyto jednotlivé proudy
charakterizuji v následujících podkapitolách.33

2.1.1 K-Gruppen
Po druhé světové válce se tradiční Komunistické straně Německa (Kommunistische
Partei Deutschlands; KPD) nepodařilo navázat na meziválečnou tradici a ztratila svou
společenskou bázi, od roku 1954 byla dokonce zakázána (nadále existovala ovšem
v ilegalitě). Nový impuls extrémní levici přineslo až studentské hnutí, tradice KPD hrála
v myšlení tradicionalistického křídla významnou úlohu. Zároveň v rámci tohoto křídla
existovala ale názorová nejednota. Zatímco část studentů se ještě v dubnu 1969, tedy před
ukončením činnosti SDS, podílí na založení Německé komunistické Strany (Deutsche
kommunistische Partei; DKP), která byla de facto obnovenou KPD, čemuž odpovídal nejen
program, ale převzetí významné části členstva a aparátu,34 další příslušníci dogmatického
křídla SDS považují sovětskou ideologii za revizionistickou, odmítají prosovětské zaměření
DKP respektive poválečné KPD a hlásí se buď k trockismu – v rámci tohoto proudu byla
nejvýznamnější organizací Skupina Mezinárodní marxisté (Gruppe Internationale Marxisten),

33
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která byla založena na jaře 196935 – , nebo k maoismu. Z komunistických organizací sehrály
významnou roli při vzniku strany zelených pouze ty maoistické, z hlediska řešeného
problému jsou relevantní tedy pouze ony.
Nejen v Západním Německu ale i dalších západních zemích tíhla část radikální
mládeže k maoismu a ten se tak stal do určité míry koloritem 70. let. Státní socialismus zemí
východního bloku se svými byrokratickými strukturami a novými arogantními elitami
neodpovídal její představě přeměny společnosti a byl dáván za vinu údajnému
revizionistickému vývoji po XX. Sjezdu KSSS36. Naopak Mao Ce-Tung kritice stalinismu od
počátku oponoval, kritizoval posjezdový vývoj v SSSR a snažil se z Číny udělat druhé
centrum komunistického hnutí. Především ale oslovil Mao radikální mládež na západě svou
kulturní revolucí, která mířila proti elitám, a to i těm, které vznikly v rámci vlastního systému,
připisovala zásadní roli spontánnímu jednání mas a opírala se o mládež.37
Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1, již v druhé polovině roku 1968 se rozdíly v rámci
studentského hnutí zdají být nepřekonatelné a v jednotlivých centrech hnutí se začínají
formovat kroužky s užším ideologickým vymezením, mezi nimi i ty sympatizující s oficiální
čínskou ideologií. V následujících letech se mnohé ze stovek těchto skupin integrují a
vytvářejí větší celky či přímo strany. Vzniká tak nepřehledný proud desítek organizací.38
Vznik z různých center, ideologická rigidita a osobní animozity mezi vůdci různých skupin
byly příčinou pro německé maoisty typických konfliktů nejen mezi jednotlivými
organizacemi, ale i uvnitř nich, častého štěpení a sektářství. Pro tento politický proud se vžilo
označení K-Gruppen. Společné jim byly fundamentalistický výklad leninismu a tedy víra
v nutnost přípravy revoluce, která bude provedena uvědomělou menšinou organizovanou
v revoluční straně a povede k diktatuře proletariátu, zdůrazňování revoluční úlohy dělnické
třídy, organizace na základě zásady tzv. demokratického centralismu, orientace na ČLR,
vymezování se vůči zemím východního bloku a jejich ideologii a odvolávání se na tradici
meziválečné KPD. Nejdůležitějšími rozdíly mezi jednotlivými organizacemi byly různá míra
dogmatičnosti, která se projevovala různou schopností reagovat na společenský vývoj, což
sehrálo významnou roli ve vztahu jednotlivých K-Gruppen k environmentalistickému hnutí a
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jejich schopnosti a zájmu využít jeho potenciálu, a názorem na zralost situace pro založení
revoluční strany.39
Z K-Gruppen hrály největší roli Komunistická strana Německa/Marxisté-leninisté
(Kommunistische Partei Deutschlands/Marxistek-Leninisten; KPD/ML), Komunistická strana
Německa

(Kommunistische

Partei

Deutschlands;

KPD),40

Komunistický

spolek

(Kommunistischer Bund; KB) a Komunistický spolek Západního Německa (Kommunistischer
Bund Westdeutschlands; KBW). Jako první z nich byla založena KPD/ML. Její založení
iniciovala skupina bývalých členů tradiční KPD, kteří se s ní v době jejího ilegálního
působení rozešli z důvodu nesouhlasu s vývojem v prosovětském táboře po XX. sjezdu KSSS.
Ernst Aust, pozdější vůdčí postava stany, od roku 1967 vydával časopis Roter Morgen, díky
kterému získal mezi tradicionalisty v studentském hnutí vliv. Studenti Austa a jeho okolí
obdivovali jako zkušené komunisty angažované již v původní komunistické straně. Tato
skupina stalinistů a radikální kroužky studentů z různých částí Německa, které spojovalo
především Roter Morgen, založili v prosinci 1969 KPD/ML.41 Přestože tato strana byla vždy
hrdá na své propojení s meziválečnou KPD, ve skutečnosti byl spojnicí pouze Aust a několik
dalších jednotlivců, drtivou většinu členstva tvořili ale studenti.42
Oproti tomu KPD vznikla výlučně ve studentském prostředí. Jejím předsedou byl po
celou dobu její existence jeden z vůdců studentského hnutí, Christian Semler, stejně tak
všichni ostatní zakládající členové byly předními funkcionáři západoberlínského SDS.
Inspirací pro KPD byla Unie italských komunistů /m.-l./ (Unione dei Communisti Italiani /m.l./), která vznikla v roce 1968 z tradicionalistického křídla italského studentského hnutí a jako
jedinému proudu studentského hnutí celosvětově se jí podařilo v průběhu roku 1969 uspět
s agitací v továrnách a navázat spolupráci s odbory. Skupina okolo Semmlera nejprve v únoru
1970

vyhlásila

založení

Komunistické

strany

Německa/Přípravné

organizace

(Kommunistische Partei Westdeutschlands/Aufbauorganisation; KPD/AO), která se chápala
jako předběžná platforma připravující založení revoluční strany. Podle zakladatelů nebyla
ještě vhodná doba pro založení revoluční strany, neboť hnutí ještě nemělo dostatečnou
podporu mezi dělnictvem. K vzniklé organizaci se začali hlásit jednotlivé radikální kroužky.
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V červnu 1971 je založení Přípravné organizace označeno za chybu a skupina se nadále
nazývá stranou a přijímá název KPD.43
Mnohé další radikální skupiny na postup zakladatelů KPD a KPD/ML nahlížely
kriticky. Kritizovaly to, že v obou případech stranu zakládá vždy samozvaná malá skupina –
strana je zakládána shora – a přestože se později přidávají další, z hlediska celkového
množství samostatných lokálních radikálních organizací se vždy jedná o minoritu. Revoluční
strana podle nich měla vzejít z diskusí mezi jednotlivými kroužky – být založena zezdola.
Vzhledem k tomu, že ty nejsou v danou chvíli shody ještě schopny, další vzniklé organizace
rezignují na název strana a založení skutečné revoluční strany odsouvají do budoucna.44
Postupnou integrací jednotlivých kroužků na základě programových diskusí vzniká v roce
1971 KB a o rok později KBW. Oba spolky byly také o poznání méně dogmatické než dříve
založené strany. Zatímco ty se soustředily na očekávanou revoluci, vzhledem k její
neodvratnosti odmítali jakékoliv ideologické ústupky za účelem krátkodobého politického
zisku a jejich každodenní politika se tak především omezovala na abstraktní vyznání
k marxistmu leninismu, KB a KBW postupovaly pragmatičtěji, vyslovovaly se pro konkrétní
reformy a spolupracovaly s dalšími společenskými uskupeními, kde jim to umožňovalo
dosáhnout většího vlivu. Zatímco KBW v praktické politice vystupoval ještě ideologicky a
držel se maoistických dogmat, politika KB byla značně pragmatická a orientovaná na
prosazení konkrétních cílů.45
K-Gruppen vznikly v prostředí tradicionalistického křídla studentského hnutí. Jsou
projevem toho, že v 60. a 70. letech se kritický postoj části postmaterialistů projevuje
sympatiemi k marxistické ideologii. Maoistický proud byl pro radikální mládež přitažlivý
svým kritickým postojem k vývoji v Sovětském svazu a jeho satelitech, svým dogmatismem,
který se právě koncem 60. let projevil v politice tzv. kulturní revoluce.

2.1.2 Nedogmatická levice46
Skupiny a jednotlivci, kteří pokračovali ve stopách antiautoritářského křídla, vytvořili
proud, který je označován jako nedogmatická levice. Nadále se považovali za socialisty a
revolucionáře, odvolávali se na učení Marxe a dalších socialistických teoretiků. Odmítali však
bazírování na významu organizace a tedy i praxi vytváření revolučních stran, nedomnívali se,
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že revoluci může provést uvědomělá revoluční menšina, ale zdůrazňovali naopak význam
osvěty mas pro revoluční přeměnu společnosti.
Organizačně tento proud zastřešovalo tzv. Socialistické byro (Sozialistisches Büro;
SB), které bylo založeno v dubnu 1969. Vedle veteránů studentského hnutí se na jeho
založení podíleli zejména socialisticky orientované skupiny z prostředí dalších protestních
hnutí šedesátých let, konkrétně nestudentských segmentů hnutí proti zákonům o nouzovém
stavu a velikonočních mírových pochodů. Nebylo stranou či politickým hnutím vytvářejícím
jednotný program, ale spíše pečovalo o komunikaci mezi jednotlivými skupinami hlásícími se
k tomuto proudu. Činnost SB se soustředila zejména na pořádání kongresů a vydávání
publikací. SB se vymezovalo jednak vůči vznikajícím komunistickým stranám, jednak vůči
sociální demokracii, kterou považovalo za součást systému a na rozdíl od veteránů
studentského hnutí vstupujících na přelomu 60. a 70. let do SPD nevěřilo v možnost její
radikalizace, a nakonec vůči spontaneistické politice (viz s. 25), která nevycházela ze snahy o
objektivní analýzu společenských poměrů. Na druhou stranu SB přes kritický postoj k těmto
skupinám usilovalo o udržení kontaktu s nimi a jejich zapojení do diskusí.
Ze všech následnických proudů se SB asi nejvíce hlásilo k odkazu studentského hnutí.
Hodnotilo pozitivně to, že hnutí údajně oživilo zájem o marxistickou analýzu, přestože podle
SB jeho teoretický záběr byl spíše útržkovitý. Za dědice studentského hnutí považoval SB i
Rudi Dutschke, vůdčí osobnost SDS, který se k SB sám hlásil.
Tzv. nedogmatická levice navazuje na působení antiautoritářského křídla SDS, v jejím
rámci byli však aktivní i socialisticky zaměřené skupiny a jednotlivci nemající vazbu na
studentské hnutí. Obdobně jako K-Gruppen a samotné studentské hnutí je projevem
náklonnosti části postmaterialisticky orientované veřejnosti k marxismu, která se projevovala
v 60. a 70 letech.

2.1.3 Alternativní hnutí
Již během studentského hnutí existovala v rámci antiautoritářského křídla tendence
k vyčlenění se z většinové společnosti. Studenti na jednu stranu usilovali o změnu stávajících
společenských poměrů, na stranu druhou ovšem již sami utvářeli zárodky alternativní kultury,
kde se měly vyvíjet nové společenské vztahy.47 Těmi byly např. pokusy o založení
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alternativních tzv. svobodných či kritických univerzit,48 zakládání komun, společenství osob
žijících v jednom bytě vyvíjejících alternativní formy mezilidských vztahů,49 nebo
mateřských školek praktikujících antiautoritativní výchovu (Kinderläden).50 Vytváření
alternativní kultury bylo jednou z forem přímé akce. Cílem mělo být jednak oproštění
účastníků těchto aktivit od zažitých modelů chování, jednak provokace široké veřejnosti a
zpochybnění samozřejmosti těchto modelů chování i v jejích očích.51
Tato subkultura se i po rozpadu studentského hnutí dále rozvíjí a rozšiřuje. Stahují se
do ní osmašedesátníci, kteří na základě zkušenosti zvětšujících se sporů uvnitř SDS mají
odpor k organizované politické angažovanosti.52 Alternativní kultura však ztrácí svůj
politický účel, který měla v 60. letech, a stává se místem úniku před většinovou společností.
Scéna vyznává především hodnoty uspokojení subjektivních nemateriálních potřeb a
bezprostřednosti a uchylují se tak do ní tak ti, kteří se octnou v konfliktu s důrazem na
profesní úspěch, konzumním způsobem života, či tlakem na konformitu, charakteristickými
pro tehdejší většinovou společnost.53 Rozšiřuje se paleta institucí, které slouží potřebám
subkultury. Centrem alternativní kultury jsou vlastní hospody, divadla, kluby a kina, literaturu
odpovídající zájmu scény tisknou alternativní nakladatelství a prodávají vlastní knihkupectví,
různé proudy alternativního hnutí se soustřeďují okolo vlastních periodik, vznikají vlastní
vzdělávací instituce. Jsou zakládány i další organizace hospodářského charakteru, jako např.
řemeslnické dílny či obchody – alternativní nemusí být nutně produkty, může se jednat např.
o autoopravnu, alternativní je způsob vedení těchto podniků: malé kolektivy, kolektivní
rozhodování, téměř žádná hierarchická organizace, malý důraz na vytváření zisku.54 Z komun
se vyvinuly Wohngemeinschaften – odpadly radikální cíle změny společenských vztahů,
hlavními motivy se staly ekonomické výhody a život v kolektivu.55 Kombinací komuny a
hospodářského zařízení byly potom venkovské komuny, snažící se o autarkní hospodaření na
venkovských usedlostech.56 Pod vlivem amerického hnutí New Age se počátkem 70. let do
SRN přenáší zájem o spiritualitu. Pod tímto formativním vlivem se tak vyvinuly nové prvky
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jako čajovny, meditační kroužky, studium psychologie, užívání lehkých drog, esoterická
hudba, snaha o sepjetí s přírodou.57
Přestože část příslušníků scény zanevřela na veřejné problémy a uzavřela se do
alternativní subkultury, s alternativním hnutím byly spojené i specifické formy politické
angažovanosti. Příslušníci scény se vyhýbali teoretickým diskusím, odmítali velký stupeň
organizovanosti politické činnost. Tím se lišili nejen od K-Gruppen, ale i od nedogmatického
proudu. Důraz byl kladen naopak na spontaneitu vyjadřování postojů a subjektivní vnímání
politiky. Výstižně charakterizující je výrok jedné z vůdčích osobností frankfurtské alternativní
scény Joschky Fischera: „Chceme jiný život, revoluční život. Nechceme jednoho vzdáleného
dne budovat socialismus, pro nás se osvobození uskutečňuje v každodenním vzdoru.“58
Příslušníci scény se účastnili demonstrací, pracovali s okrajovými skupinami (např. zahraniční
dělníci) či se angažovali v občanských iniciativách (viz s. 30), ve druhé polovině 70. let
skupiny tohoto zaměření kandidovaly i do studentských samospráv. Politicky angažovaní
příslušníci alternativního hnutí se označovali jako Spontis, toto označení se pro ně vžilo.59
Alternativní hnutí přímo navazuje na jeden z proudů studentského hnutí, jehož cílem
bylo vytvořit prostředí nezávislé na modelech chování většinové společnosti. Zatímco v této
době mělo toto jednání i politickou úlohu, v 70. letech se stává především místem úniku.
Někteří postmaterialisticky orientovaní jedinci se snažili více či méně vyčlenit z většinové
společnosti a uspokojovali své potřeby a realizovali své představy společenských vztahů
v rámci alternativní scény.

2.1.4 SPD a Jusos
Významná část studentského hnutí se po roce 1968 rozhodla v rámci svého tažení za
lepší společností vstoupit do SPD. Motivem pro ni spíše než program samotné sociální
demokracie byla radikalizace mládežnické organizace strany, Mladých socialistů (Junge
Sozialisten; Jusos). Po sjezdu v Bad Godesbergu zaznamenává SPD významný příliv nových
členů a omlazování členské základny.60 Význam mládežnické organizace roste a SPD se díky
přílivu příslušníků poválečných

generací již nyní stává místem konfliktu mezi

materialistickými a postmaterialistickými hodnotami – není proto s podivem, že se názory
části Jusos blížily názorům studentského hnutí. Od roku 1965 se v Jusos formuje levé křídlo,
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které je kritické k velké koalici, odmítá zákony o nouzovém stavu, požaduje okamžité uznání
NDR a kritizuje postoj bonnské vlády k válce ve Vietnamu.61 V průběhu horké fáze
studentského hnutí v letech 1967 až 1969 získává levicové křídlo navrch a Jusos
mimoparlamentní opozici otevřeně podporuje, přímo na jejích akcích se však podílejí jen
jednotlivci či jednotlivé místní organizace.62 Již s pomocí nově přistoupivších veteránů
studentského hnutí pak na mnichovském sjezdu v roce 1969 levice organizaci zcela ovládla.63
Část studentského hnutí tedy vnímala situaci v SPD jako příležitost odchýlit ji od kurzu,
kterým se ubírala od sjezdu v Bad Godesbergu, a který byl i příčinou rozchodu SPD a SDS, a
přiblížit ji radikálnějším pozicím. Poslední předseda Jusos, který náležel pravicovému křídlu,
Peter Corterier, obvinil po svém odvolání v roce 1969 levici, že jejím cílem je udělat z Jusos
předmostí mimoparlamentní opozice.64 Na druhou stranu na sklonku 60. let v SPD zprvu
převládal názor, že kritické naladění významné části mládeže by měla SPD jednak jako
levicová strana využít a jednak pomoci radikály integrovat do demokratického politického
procesu.65 Zatímco předseda strany Willy Brandt zůstal propagátorem tohoto názoru po celá
70. léta, s radikalizací Jusos se významná část straníků od tohoto názoru odklonila a dědictví
studentského hnutí považovala spíše za přítěž. Došlo tak k situaci popisované Inglehartem:
konfliktu materialistických a postmaterialistických cílů uvnitř sociálně demokratické strany.
Po převládnutí levého křídla většina v organizaci sledovala „strategii systém
přesahujících reforem“: usilovala o změny jak v hospodářství, kde prosazovala větší roli státu,
tak v politickém systému, který nepovažovala za dostatečně demokratický.66 Pro Jusos byl
charakteristický důraz na teoretické ideologické diskuse v duchu výše nastíněného směřování
namísto řešení každodenních politických otázek, které, pokud se odehrávalo bez vztahu
k tomuto širšímu kontextu, většina v organizaci negativně nálepkovala jako technokratické.67
Příliv členů z řad studentského hnutí posílil levici v SPD. Díky pečlivé koordinaci
postupu na všech úrovních strany a důslednému prosazování vlastních lidí do stranických
orgánů a na kandidátky se podařilo mladým radikálům výrazně ovlivnit diskusi uvnitř strany
v 70. letech; k výbavě patřily i očerňovací kampaně a až manipulativní užívání procedurálních
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kliček.68 V reakci na toto dění začala svou činnost systematicky koordinovat i vnitrostranická
pravice, která se obávala ohrožení postgodesberského směřování strany. Největší konflikty
probíhaly v některých univerzitních městech, kde byl příliv radikální mládeže největší, jako
např. Mnichov, Frankfurt, Berlín nebo Brémy. Vžité označení „mnichovská nemoc“ zahrnuje
vášnivé stranické schůze věnující se dlouhé hodiny abstraktním ideologickým otázkám, střety
mezi stranickými orgány a reprezentanty strany ve veřejných úřadech, kteří většinou náleželi
mezi zasloužilé členy, tedy ke stranické pravici, a odklon znechucených voličů od SPD.69 Na
spolkové úrovni se konfliktní situace projevila kromě personálních otázek zatím spory o
tradiční ekonomická témata. Příležitost poskytla debata nad střednědobým programem, který
byl nakonec přijat pod názvem Orientační rámec ´85 (Orientierungsrahmen ´85). Zatímco na
hannoverském sjezdu 1972, kdy byla levice na vzestupu a pravice se teprve organizovala, se jí
první návrh podařilo smést ze stolu jako nedostatečně teoreticky zakotvený, v následujících
diskusích a na mannheimském sjezdu 1975 již pravice byla schopná oponovat a zabránit
prosazení požadavků na změny hospodářského systému. Přesto však konečný text obsahoval i
rukopis radikální mládeže, když v některých pasážích kritizuje propojení státu a
průmyslových zájmů či tradiční pojetí výkonnosti jedince, které nezahrnuje některé důležité
neekonomické dovednosti. Mannheim je tak považován za konec nástupu levice ve straně.70
Příslušníky studentského hnutí do SPD přilákaly diskuse vyvolané příslušníky jejich
generace uvnitř SPD, které vypadaly, že by mohly odklonit SPD od jejího kurzu, kterým se
vydala po sjezdu v Bad Godesbergu. Nositelé postmaterialistických hodnot se v SPD v první
polovině 60. let projevovali zatím ještě především (neo)marxistickou rétorikou, jejich konflikt
s materialisty se soustředil zatím ještě okolo tradičních ekonomických témat, přestože již
v této době byli členové Jusos aktivní i na poli nových sociálních hnutí (viz s. 35).

2.1.5 Feministické hnutí
Jedním z pramenů německého feministického hnutí je bezpochyby studentská revolta
60. let. Již studentské hnutí problematiku postavení ženy ve společnosti v obecné rovině
tematizovalo, na postavení žen v rámci hnutí to však velký vliv nemělo. Studentské hnutí bylo
především záležitostí mužů a ženy hrály druhořadou úlohu. Členky SDS si na samém sklonku
hnutí začaly tento fakt uvědomovat a vystoupili s kritikou poměrů v organizaci. V září 1968
na sjezdu SDS, který se zabýval především otázkou dalšího vývoje studentského hnutí, které
68
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již překročilo svůj zenit, a byl místem vášnivých diskusí mezi tradicionalistickým a
antiautoritářským křídlem, vystoupila zástupkyně v lednu založené Akční rady pro
osvobození ženy (Aktionsrat für Befreiung der Frau) Helke Sander a kritizovala, že se v SDS
zrcadlí obraz poměrů v buržoazní společnosti, neboť role, které ženy musí plnit ve sféře
života považované za soukromou, je brzdí v politických aktivitách. Zatímco muži se tomuto
problému vyhýbali jako soukromému, Sander upozorňovala na jeho význam pro ženy a
vyzvala k diskusi o něm jako o problému politickém. Projev byl následován incidentem, když
ženské účastnice hodily na předsednictvo několik rajčat, neboť nikdo na výzvu nereagoval a
předsedající chtěl pokračovat v původním pořadu schůze.71
V reakci na tuto událost se v rámci SDS začaly formovat tzv. ženské rady (Weibräte).
Jejich aktivity ale stále zůstávaly v rámci diskurzu studentského hnutí. Řešení ženské otázky
považovaly pouze za jednu ze součástí nutné celospolečenské přeměny (jejich členky se
z politického hlediska chápaly především jako socialistky a až v druhé řadě jako ženy).
Aktivistky studentského hnutí na postavení ženy ve společnosti nahlížely ze socialistických
pozic jako na důsledek ekonomické závislosti ženy na muži a v rámci politické činnosti se
věnovaly zejména studiu teoretiků socialismu. Aktivistky měly často blízko k DKP. Mezitím
ze Spojených států přicházelo jiné pojetí, které zejména vycházelo z osobních prožitků a
zakládalo tak především na problémech z každodenního života ženy. Abstraktní teorie mu
byly cizí, (pokud byl vyhledáván teoretický základ, čerpalo se spíše z vědeckých
sexuologických či etnologických prací). Dále se lišilo tím, že se soustředilo výlučně na
problematiku postavení ženy ve společnosti, kterou stavělo do centra pozornosti. Pod tímto
vlivem dochází uvnitř ženských rad ke konfliktům. Základní je otázka, zda postavení ženy ve
společnosti je důsledkem kapitalismu a její ekonomické závislosti, nebo patriarchalismu
společnosti, který existoval již před kapitalismem, jak tvrdí nové radikálně feministické
pojetí, a tedy samotná změna ekonomického systému pro osvobození ženy nestačí. Další
důležitou otázkou bylo, zda se mohou ženy ve svém boji spojit s pokrokovými muži, jak
argumentovaly socialistky, nebo má být jejich angažmá v ženských organizacích zamezeno,
neboť za přítomnosti mužů dochází k reprodukci nerovného vztahu. Většinou aktivistek
v ženských radách bylo radikálně feministické hnutí odmítáno.72
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Vzhledem ke kořenům ve studentském hnutí a socialistické orientaci zůstávalo zatím
feministické hnutí omezené pouze na úzkou sociální skupinu, především studentky.73 Úplně
nový počátek feministického hnutí je možné datovat do roku 1971, kdy Alice Schwarzer
nezávisle na ženských radách zorganizovala zveřejnění seznamu 374 žen v časopise Stern,
z části veřejně známých osobností, které se tímto doznaly k faktu, že podstoupily potrat a
porušily tak zákon. Akce byla inspirována podobným prohlášením zveřejněným ve
francouzském Le nouvel Observateur.74 Boj za uzákonění možnosti potratu se stal v počátcích
hnutí mobilizačním prvkem, který zaktivizoval i ženy ze středních vrstev.75 Až nyní vzniká
skutečně masové feministické hnutí, radikálně feministický proud převládá.
V první fázi feministického hnutí v první polovině 70. let. se ženy soustředily
především na specifické ženské problémy bezprostředně se jich dotýkající v každodenním
soukromém životě, jejich řešení ale i jejich odhalování. Věnovali se zdraví, sexualitě,
plánování těhotenství, partnerským vztahům či sexuálnímu obtěžování na pracovišti a
samozřejmě potratům. Vznikaly první instituce, které byly zaměřeny především na vzájemnou
pomoc, jako např. diskusní skupiny, zdravotní poradny či ženská centra. V druhé fázi v druhé
polovině 70. let se tyto instituce rozvíjí do svébytné feministické subkultury. Existují ženská
knihkupectví, kavárny, vydavatelství, školicí a odborné instituce, divadla či časopisy
odpovídající potřebám politizovaných žen, které většinová společnost neuspokojuje.76 Do
značné míry byla tato subkultura součástí institucionální sítě vytvořené alternativním hnutím.
Ženské rady v SDS lze považovat za předchůdkyně feministického hnutí, ale v mnoha
ohledech se od něj ještě lišily, zejména rozsahem sociální báze a teoretickými východisky.
Masové radikálně feministické hnutí, které je jedním z nových sociálních hnutí, odstartovala
až kampaň za uzákonění potratů v roce 1971, která z prostředí ženských rad nevzešla. Ženská
otázka je typickým projevem konfliktu mezi materialistickými a postmaterialistickými
hodnotami. Vedle dalších významných faktorů, jako např. větší ekonomická nezávislost žen
či vyšší úroveň vzdělanosti mezi nimi, přispěla změna hodnotové orientace k zaměření
pozornosti společnosti na tento problém, který má převážně neekonomický charakter.
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2.2 Environmentalistické hnutí
Naopak souvislost mezi studentským hnutím a hnutím environmentalistickým, které
bylo hlavním katalyzátorem vzniku Zelených, je výrazně menší. Environmentalistické hnutí
rozhodně nelze počítat mezi nástupnické proudy studentského hnutí, přestože jeho počátky
sahají rovněž na přelom 60. a 70. let. Impuls v tomto případě nevycházel od radikálních
studentů, ale od příslušníků středních vrstev. Na počátku 70. let lze u západoněmecké
společnosti pozorovat nový fenomén. Po celé Spolkové republice vznikají tzv. občanské
iniciativy (Bürgerinitiativen). Většina jejich členů byli lidé integrovaní do většinové
společnosti, zaměstnaní, mající vlastní rodinu, běžní voliči některé z etablovaných politických
stran, srozumění s politickým i hospodářským systémem Spolkové republiky. Přestože se
v občanských iniciativách angažovali i studenti, většina jejich členů pocházela z tzv. nových
středních vrstev: zaměstnanců sektoru služeb resp. veřejného sektoru s vysokým dosaženým
stupněm vzdělání a nadprůměrnými příjmy.77 Většina těchto „spořádaných občanů“ neměla se
studentským hnutím nic společného, či se dokonce radikalismu části studentstva obávala.
Co spojuje občanské iniciativy se studentským hnutím (podrobněji je o souvislostech
pojednáno v kapitole 2.2.1) je to, že jsou rovněž projevem změny hodnotové orientace ve
společnosti. Postmaterialistická hodnotová orientace se u aktivistů občanských iniciativ však
neprojevuje náklonností k marxismu či jiným teoriím, pokoušejícím se o objektivní analýzu
společenské situace, ale naopak rezervovaným postojem k ideologiím a politickou
angažovaností vycházející ze subjektivních potřeb a problémů bezprostředně se dotýkajících
vlastní osoby. Právě mezi příslušníky nových středních vrstev jsou postmaterialisticky
orientovaní jedinci zastoupeni nadprůměrně. Postmaterialisté věnují větší pozornost
nemateriálním kvalitám svého života a jsou tak citlivější na kvalitu svého životního prostředí
v nejširším slova smyslu. Nespokojenost v této oblasti jim stojí za investování sil do snahy o
nápravu, mají potřebu utvářet své okolí a mají potřebné schopnosti pro veřejnou aktivitu.
Tam, kde jejich snažení naráží na ekonomické zájmy, nepovažují za nutné obětovat své
životní

prostředí

podpoře

ekonomického

růstu.

Jsou

kritičtí

k těžkopádnému

a

neprůhlednému rozhodování byrokracie, které vzhledem k rozšiřování vlivu poválečného
intervenčního státu do nejrůznějších segmentů společnosti je stále více součástí jejich života.
Sami se sdružují v malých přehledných volně organizovaných skupinách, aktivní účast a
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možnost ztotožnění se s cíli skupiny je pro ně důležitější než strukturovaná dělba práce
v rámci skupiny.
Právě rozhodnutí úřadů dotýkajících se jejich života či naopak jejich nedostatečná
aktivita byly většinou příčinou vzniku občanských iniciativ. Ty reagovaly na nedostatky
bezprostředně se dotýkající života občanů. Nejčastějšími tématy78 byly bydlení, jeho kvalita a
výše nájmů, územní plánování ve městech, dopravní plánování, ale i vzdělávací
infrastruktura.79 Např. rozhodnutí úřadů vystavět silnici či naopak neřešení problému přílišné
hlučnosti silnice vedly ke vzniku monotematického hnutí, jehož jediným cílem bylo řešení
tohoto problému. Často občanské iniciativy prosazují tento partikulární cíl bez ohledu na
obecné blaho; např. iniciativa usilující o omezení provozu na určité silnici nebere v potaz, že
následné zvýšení provozu v jiných lokalitách bude mít negativní efekt na život tamějších
obyvatel.80 Iniciativy byly většinou volně organizované: počet aktivistů zřídka přesahoval 30,
přestože měly běžně právní formu spolku, často pouze menšina aktivistů byla formálními
členy a angažovanost měla větší význam než členství, neměly příliš hierarchickou strukturu, o
většině problémů se rozhodovalo hromadně. Běžné bylo členství ve více organizacích
najednou. Po dosažení cíle či naopak při dlouhodobě neschopnosti se prosadit skupina
většinou zaniká.81 Paleta iniciativami využívaných nástrojů sahala od spolupráce s úřady přes
snahu prosadit své cíle právní cestou až po rozmanité formy demonstrací až občanské
neposlušnosti.82
Tyto doposavad spíše nezávisle na sobě působící iniciativy zaměřující se na konkrétní
lokální problémy, které považují většinou za jedinečný případ, který je možné napravit, si asi
po roce 1972 začínají podobně jako celá společnost uvědomovat rozsah, v jakém občanském
iniciativy po Západním Německu vznikají, ale začínají také své lokální problémy zasazovat
do širšího kontextu a uvědomovat si jejich strukturální příčiny.83 V první polovině 70. let byla
poprvé tematizována problematika udržitelného rozvoje. V roce 1972 vydal Římský klub
svou první zprávu Limits of Growth. V SRN potom dosáhla velké popularity publikace
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Herberta Gruhla Die Planet wird geplundert.84 Jedním z důsledků je i větší spolupráce
iniciativ, ty se v některých regionech integrují do regionálních uskupení, v roce 1972 vzniká
rovněž zastřešující Spolkový svaz občanských iniciativ (Bundesverband Bürgerinitiativen
Umweltschutz; BBU).85
Zájem opravdu širokých vrstev veřejnosti a masové hnutí na celostátní úrovni vzniká
ale až v souvislosti s odporem proti jaderné energetice v průběhu roku 1976.86 Přestože se již
od padesátých let ve Spolkové republice budují jaderné elektrárny, až v sedmdesátých letech
vyvolávají u obyvatel výrazný pocit ohrožení a emoce. Teprve v souvislosti se změnou
hodnotové orientace obavy ze složité technologie a nedůvěra k velkým neprůhledným
koncernům, které ji provozují, převyšují zájem o technický pokrok a ekonomický rozvoj.
Rizika spojená s případnou jadernou havárií dalece přesahují lokální rozměr a mají tak velký
mobilizační potenciál. Místem prvních protestů se stal Wyhl, v roce 1975 zde demonstrovalo
28 tisíc lidí.87 Tyto protesty mají zatím spíše regionální charakter, ale díky nim se probouzí
zájem celé společnosti o tuto problematiku. Nejen počet účastníků, ale i konfrontační taktika
– demonstranti obsadili staveniště a zamezili pokračování stavby – a úspěch jejich snažení,
kdy po několika týdnech těchto největších protestů se aktivistům podařilo soudní cestou pro
administrativní pochybení dosáhnout zastavení stavby, přitáhly zájem veřejnosti. O rok
později se na protesty pořádané místními iniciativami na staveništi u Brokdorfu sjížděli
účastníci z celého Západního Německa a akce přilákaly i lidi dosud neangažované
v občanských iniciativách.88 Počty demonstrujících přesahují 40 tisíc, Dochází také k prvním
opravdu násilným střetům s policií.89 Brokdorf, kde se poprvé zformovala široká koalice proti
jaderné energetice a zároveň se ukázala ochota široké části veřejnosti i ke konfrontaci se státní
mocí, se tak stal symbolem pro protijaderné hnutí. Dalším protesty s desítkami tisíc účastníku
a násilnými excesy probíhaly v dalších měsících v Grohnde, Wackersdorfu či Kalkaru.
Negativní zkušenosti s úřady, častá netransparentnost jejich rozhodování a
nevstřícnost vůči iniciativám a dále potom zkušenost často nepřiměřené reakce
bezpečnostních složek během protestů proti jaderným zařízením a difamace protestujících ze
strany politických představitelů a části tisku, kdy byly zdůrazňovány násilné excesy, které
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však většinou vyvolávaly minoritní radikální skupiny, vedly k radikalizaci části hnutí. U
původně do většinové společnosti integrovaných „spořádaných“ občanů se objevuje nedůvěra
vůči veřejné moci a politickému systému.90 Zatímco značná část veřejnosti se cítila ohrožena
jadernou energetikou či vnímala nebezpečí vyplývající ze současného způsobu života
společnosti pro udržitelnost rozvoje, politické elity a státní aparát jako by tyto obavy
nereflektovaly.

2.2.1 Vztah environmentalistického a studentského hnutí
Jak již bylo zmíněno výše, na počátku environmentalistického hnutí stály úplně jiné
skupiny obyvatelstva než ty politizované studentským hnutím 60. let. Na druhou stranu i
v této souvislosti je možné spatřovat vliv šedesátého osmého roku. Během několika málo let
se výrazně zvyšuje politická angažovanost občanů a objevují se nové formy této
angažovanosti. Souvislost s rokem 1968, který je chápán jako zlom ve vývoji západoněmecké
společnosti, je nasnadě. Mnozí – a tak zněla i moje teze – chápou rok 1968 jako „kulturní
revoluci“, která zpochybnila některé tradiční hodnoty a měla tak dalekosáhlé důsledky pro
další vývoj západoněmecké společnosti a ovlivnila tak i ty segmenty společnosti, které se
studentské revolty neúčastnily.91

V tomto duchu argumentuje např. také Schulte – jednou

z příčin vzniku občanských iniciativ je pro něj: „…v průběhu studentské revolty
osmašedesátníků a sociálně liberální reformní éry změněné chápání, které demokracii vnímá
jako něco více než jen možnost politické participace.“92 Problém takovýchto tvrzení ovšem
velmi dobře vystihují von Hodenberg a Siegfried, když varují:
„Mediální aura studentských aktérů a jejich aktivit, často vnímaných jako ‚politická generace‘,
zastínila méně nápadné a pouze s velkými omezeními jako bezprostředně politické označitelné
dynamiky sociokulturních změn.“93

Tito autoři varují před soustředěním pozornosti na jednotlivé události, které mohou být
pro veřejnost šokující a zajímavé, ale jsou pouze projevem hlubších společenských procesů.
Při zkoumání těchto procesů se pak symbolický rok 1968 jeví již nikoliv jako zlom, ale jako
výsledek určitého kontinuálního procesu, nikoliv jako příčina, ale jako důsledek.
Pokud se na oba fenomény, studentské hnutí i občanské iniciativy, podíváme
z pohledu teorie změny hodnotové orientace, zjistíme, že oba jsou důsledky stejného
společenského procesu. Toto zjištění roli roku 1968 jako příčiny změny chování části
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veřejnosti minimálně relativizuje: studentské hnutí nebylo příčinou změny, pouze jejím
symptomem. Veřejná angažovanost aktivistů občanských iniciativ nebyla primárně
důsledkem toho, že by studentské hnutí prolomilo některá tabu, ale vedle studentského hnutí
dalším projevem toho, že se mění hodnoty časti společnosti a rozšiřuje se způsobilost
k politické angažovanosti. To, že již dříve studenti neváhali vyjít do ulic či zpochybňovali
autoritu veřejných institucí mohlo aktivitu občanských iniciativ usnadnit, nebylo však její
příčinou. Skutečnou příčinu obou jevů, studentského hnutí i občanských iniciativ, je potřeba
vidět v tom, že poválečné generace vyrůstaly ve výrazně jiných podmínkách, než generace
starší.94
V jedné oblasti je však vliv studentského hnutí na občanské iniciativy zřejmý.
Environmentalistické hnutí se obdobně jako ostatní nová sociální hnutí inspirovali od
studentů co se týče forem protestu.95 V kapitole 2.1 bylo pojednáno, jaký význam zejména
pro antiautoritářské křídlo studentského hnutí měla tzv. přímá akce. Studenti se snažili
nápaditými provokativními formami protestu a omezeným porušováním psaných i nepsaných
pravidel narušit stereotypy, zpochybnit zažité vzorce chování. Účastníky akce měly
mobilizovat a přivést je k překonávání vžitých pravidel. Veřejnost měly pak šokovat,
upozornit překročením norem na přehlížené problémy.96 Takovými formami protestu může
být obdarovávání policistů květinami, pouliční divadlo či různé formy narušování veřejného
pořádku. Podkategorii těchto aktivit potom tvoří nové formy vyvíjení nátlaku, které studenti
nasazují zejména při konfliktech s vedením univerzit, ale i s veřejnou mocí, zejména jde o
různé formy obsazování prostor (go-in, sleep-in, teach-in).97 Tyto formy protestu, které jsou
charakteristické pro studentské hnutí v mezinárodním měřítku, hnutí převzalo z různých
zdrojů a dále rozvinulo: inspirací mu bylo indické hnutí za nezávislost, dadaismus či
afroamerické hnutí za lidská práva.98 Studentské hnutí odhalilo potenciál těchto forem
protestu a nová sociální hnutí se jimi nechala inspirovat, přestože jejich teoretické
zdůvodňování, jak jej praktikovalo studentské hnutí, jim zůstalo cizí. Důležité bylo, že
nápadité formy protestu jako happeningy, lidské řetězy či demonstrace na kolech umožňovaly
přilákat pozornost pro často menšinové názory. Akce občanské neposlušnosti jako obsazování
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stavenišť či blokády komunikací byly nástroji, kterými mohli aktivisté přímo vyvíjet nátlak na
veřejné instituce či komerční subjekty.99
V tomto duchu je nezbytné přehodnotit i v úvodu práce uvedenou tezi. Studentské
hnutí mělo na vznik environmentalistického hnutí vliv zejména v oblasti forem protestu. Je
možné sledovat i další podobnosti, např. radikálnější pojetí demokracie, kritičtější postoj vůči
tržnímu hospodářství, kritický postoj vůči velkými nepřehledným strukturám jako státní
byrokracii či velkým koncernům. Příčinou změny chování části společnosti v tomto ohledu
ovšem nebylo studentské hnutí, nýbrž hlubší proces společenské změny, konkrétně proces
změny hodnotové orientace. Jak studentské hnutí tak hnutí environmentalistické jsou pak
projevem této změny.

2.2.2 Vztah environmentalistického hnutí a nástupnických proudů
studentského hnutí
Přestože – jak jsem nastínil výše – impuls pro vznik environmentalistického hnutí
vyšel od skupin obyvatelstva, které se studentským hnutím neměly nic společného, rozhodně
toto hnutí nepůsobilo zcela nezávisle na nástupnických proudech studentského hnutí. Některé
z těchto proudů měly od samého počátku blízko k občanským iniciativám. To se týká např.
části Spontis resp. alternativní scény.100 Aktivity občanských iniciativ byly blízké jejich pojetí
politické angažovanosti vycházejícího ze subjektivního vnímání a odmítajícího velkou míru
organizace. Spontis tak s občanskými iniciativami buď spolupracovali, nebo se na jejich
činnosti přímo podíleli. Rovněž feministické hnutí se s environmentalistickým hnutím
částečně překrývalo101, jak je pro nová sociální hnutí typické. Potenciál občanských iniciativ
objevili velmi brzo také Jusos. Nejenže se členové Mladých socialistů aktivit občanských
iniciativ účastnili, ale jejich význam i teoreticky zpracovali. V roce 1971 přijatá
komunálněpolitická strategie Jusos – tzv. dvojí strategie (Doppelstrategie) – stavěla na
spolupráci s iniciativami. Podle první části strategie se měli Jusos angažovat v iniciativách a
tímto zájmem o bezprostřední problémy občanů získat mezi dosud politicky neangažovanými
občany sympatizanty pro SPD. Druhou částí strategie bylo zvýšení role členské základny
uvnitř strany. Měla být prováděna lepší kontrola stranických funkcionářů a zástupců strany ve
veřejných pozicích, ti měli být do budoucna vázáni rozhodnutími stranických orgánů, mělo
být zamezeno kumulaci stranických funkcí a souběžnému vykonávání stranických a veřejných
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funkcí.102 Tato strategie nejen měla velmi pozitivní ohlas,103 ale je i projevem vztahu mezi
Jusos 70. let a Zelenými – mnohé z myšlenek uvedených v této strategii se později objevují
v diskurzu Zelených a jejich chápání role členské základny a vztahu strany k sociálním
hnutím. Zelení zavedli opatření jako oddělování stranické funkce a mandátu, imperativní
mandát, nahrazení funkce stranického předsedy třemi mluvčími či rotující mandát – některá
opatření byla v průběhu dalších let odstraněna či zmírněna, přístup k roli členstva odlišný od
ostatních stran je však patrný dodnes.104 Zejména proud stavějící se v 80. letech kriticky
k účasti Zelených v exekutivě (Fundis) potom chápal Zelené jako stranu na pomezí sociálních
hnutí a zastupitelských orgánů, která se na jednu stranu angažuje mimo parlament, na druhou
stranu je hlásnou troubou těchto hnutí v parlamentu, což odpovídá i pojetí Jusos.105
Avšak většina levicového milieu navazujícího na studentské hnutí – zejména
podíváme-li se na K-Gruppen či naopak nedogmatický proud – nástup environmentalistického
hnutí zcela zaspala, otázce životního prostředí potom vůbec nevěnovala pozornost. Omezené
cíle občanských iniciativ podle nich opomíjely hlubší podstatu problémů,106 environmentalisté
byli často milně považováni za konzervativní hnutí.107 Zájem nové levice přiláká až
protijaderné hnutí. Když proti jaderné elektrárně Wyhl protestují desítky tisíc lidí, kteří jsou
ochotni i ke konfrontaci s veřejnou mocí, působí to jako šok. Studentskému hnutí ani jeho
nástupnickým proudům se nikdy nepodařilo získat na svou stranu podporu široké veřejnosti.
Jejich kritický postoj vůči společenským poměrům široká veřejnost nesdílela a stranila se jich
jako radikálů. Nyní se objevilo téma, které mobilizuje široké skupiny obyvatelstva, a nová
levice chce tohoto potencionálu využít.108 Trefně vystihuje její záměry usnesení
západovestfálské organizace Jusos z roku 1977: „Podporují je (Jusos občanské iniciativy –
poznámka OP) v boji proti atomovým elektrárnám lokálně a regionálně a pokouší se,
antikapitalistický náběh těchto iniciativ rozvinout do široké antikapitalistické strategie.“109
Nejpozději od demonstrací u Brockdorfu se do protestů proti jaderné energetice i do činnosti
protesty organizujících občanských iniciativ zapojují i proudy, které se doposavad
environmentalistického hnutí stranily.
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Někteří začleňují problematiku životního prostředí do svých širších politických
představ. Nedogmatičtí socialisté mohou toto téma zahrnout do své kritiky kapitalistického
systému.110 V roce 1975 začíná rovněž např. ekofeministický diskurs: podle ekofeministek je
ekologická krize důsledkem patriarchální společnosti, neboť muži jsou svým myšlením a
chováním více vzdáleni přírodě než ženy.111 Nový impuls přinesl spor o jadernou energetiku
do debaty uvnitř SPD. Zatímco vláda Helmuta Schmidta chtěla rozšířením jaderného
programu čelit důsledkům ropné krize,112 Jusos a stranická levice pod vlivem protijaderného
hnutí atomovou energii zcela odmítli. Osa konfliktu se tak přesunula od tradičních
ekonomických témat k problematice životního prostředí a udržitelného růstu, vnitrostranická
levice se opět chopila iniciativy.113 Zatímco pro Jusos typické teoretické diskuse první
poloviny 70. let veřejnost spíše odpuzovaly a vedly se pouze uvnitř strany, otázka energetiky
rozdělila i stranické příznivce. Tisíce členů a sympatizantů strany se účastnily demonstrací.
Hamburský stranický sjezd v roce 1977, tedy v době kulminace protijaderného hnutí, přijal i
pod tlakem pohrůžky kancléře, že se vláda případným usnesením požadujícím odstoupení od
jaderné energie nebude řídit, kompromisní usnesení, podle kterého měla být případná zvýšená
poptávka po energii pokryta prioritně úsporami a větším důrazem na tradiční zdroje, jaderná
energetika měla být využívána jen v nevyhnutelných případech – prakticky to vládě umožnilo
pokračovat v její politice.114 Na dalším sjezdu v roce 1979 se Jusos pokusili opět dosáhnout
odstoupení od jádra, sjezd se ale vyslovil naopak pro pokračování jaderné energetiky.115
Naopak pro některé, a to zejména, i když v různé míře, jednotlivé K-Gruppen, bylo
zapojení se do hnutí proti atomové energii pouze instrumentálním krokem. Otázku jaderné
energetiky nepovažovaly za důležitou, snažily se ovšem v hnutí získat vliv a využít jej
k propagandě a případně eskalaci střetů se státní mocí. K-Gruppen řešily ve vztahu k
k tomuto hnutí dva problémy. Prvním byla třídní otázka: své naděje na změnu společenských
poměrů vkládaly K-Gruppen do dělnické třídy, účastníci protestů proti jaderné energii se
ovšem rekrutovaly především z řad středních tříd, zatímco zaměstnanci v industriálním
sektoru spíše podporovaly jadernou energii, neboť si od ní slibovali překonání hospodářských
problémů a tedy i nová pracovní místa. Dalším problémem byla samotná otázka jaderné
energetiky. Podle marxistů měla být určující ekonomická sféra: revoluce měla být důsledkem
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konfliktu mezi díky technickému pokroku rostoucími výrobními silami a výrobními
prostředky. Obavy z moderní jaderné technologie z důvodu zájmu o neekonomické kvality
života se do tohoto myšlenkového vzorce nevešly, ovládnutí jaderné technologie mělo být
naopak projevem pozitivně vnímaného technického pokroku.116 Navíc ČLR, která byla pro
maoisty vzorem, měla vlastní jaderný program. Žádná z K-Gruppen tak na rozdíl od
původního protijaderného hnutí neodmítala jadernou energii obecně, ale stavěla se proti
západoněmeckému jadernému programu, např. KPD/ML označovala jadernou energetiku za
nebezpečnou pouze v kapitalistickém systému, neboť se zde vzhledem ke snaze o
maximalizaci zisku nedostatečně dbá o bezpečnost,117 podle KB měl jaderný program sloužit
ve skutečnosti vojenským účelům.118 Míra a forma angažmá jednotlivých K-Gruppen
v protijaderném hnutí závisela potom do značné míry na dogmatičnosti či naopak určité míře
pragmatičnosti jednotlivých organizací. Nejdogmatičtější KPD/ML se omezila na tematizaci
problému ve stranickém tisku (pod silně ideologickým úhlem pohledu) a účast na
demonstracích, které využívala k vyvolávání násilností a snaze o získání příznivců. O
spolupráci s iniciativami organizujícími protesty se nikdy nepokoušela. Díky tomuto
vystupování v rámci hnutí žádný vliv neměla.119 Oproti tomu KPD, která původně spolupráci
s „maloburžoazními“ občanskými iniciativy rovněž odmítala, se začala postupně pokoušet o
sblížení. Na rozdíl od KPD/ML se neomezovala jen na ideologické floskule, ale vydávala
rovněž informační materiály uvádějící do jaderné fyziky. Přesto jí její dogmatické
vystupování neumožnilo zaujmout v rámci hnutí významnější pozici, úplně pak vážnost
ztratila verbováním pro podporu brazilsko-západoněmecké smlouvy o jaderné spolupráci, od
které si slibovala snížení vlivu SSSR na Brazílii.120 KB řešil problém s třídní příslušností
účastníků protijaderného hnutí mnohem déle a zapojil se až v průběhu brockdorfských
demonstrací na konci roku 1976. Od této chvíle se však plně soustředil na získání vlivu
v rámci hnutí. Jednoznačně se rozhodl pro leninskou taktiku tzv. entrismu, tedy cílené
infiltrace a získání vlivu uvnitř iniciativ organizujících protesty. Tomuto cíli byl KB ochoten
podřídit své vystupování a oproti ostatním K-Gruppen postupoval méně ideologicky. To mu
umožnilo opravdu „zapojit“ se do činnosti iniciativ. Pečlivá koordinace postupu jeho členů a
jejich disciplína mu v prostředí iniciativ zaručovala úspěch při hlasováních, když se snadno
dokázal prosadit mezi zástupci environmentalistického proudu či Spontis, kteří naopak kladli
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důraz na neorganizovanost.121 KB se rovněž opravdu podařilo v druhé polovině 70. let rozšířit
díky jeho angažmá okruh sympatizantů.122 KBW se na hnutí rovněž podílel, jeho role je však
nejasná.123
To, že se hnutí proti jaderné energii rozrostlo o levicové spektrum navazující na
studentské

hnutí

s sebou

samozřejmě

neslo

potenciál

konfliktu.

Původnímu

environmentalistickému proudu zejména vadil pozitivní vztah k násilí ze strany části mladých
radikálů, zejména komunistů a v nemenší míře Spontis, a samozřejmě i komunistický
ideologický balast. Zejména narůstající násilný charakter akcí vedl k tomu, že aktivita
původního environmentalistického proudu oslabovala, umírnění příslušníci středních vrstev a
zejména místní obyvatelstvo se od protijaderného hnutí odvraceli a naopak nabývaly na
významu Spontis a K-Gruppen.124 Ke konfliktům docházelo ovšem i v rámci levicového
proudu. Jednak se projevovala značná řevnivost mezi jednotlivými K-Gruppen, jednak potom
v rámci iniciativ docházelo ke konfliktům mezi spontaneitsty a KB: zatímco KB usiloval o co
největší organizaci a hierarchizaci, která odpovídala jeho způsobu práce, ale umožňovala mu i
získání vlivu, Spontis to odmítali a varovali před infiltrací komunisty.125 Přesto rozšíření
protijaderného hnutí o nástupnické proudy studentského hnutí mělo pro něj i pozitivní
přínosy. Volně organizované environmentalistické hnutí mohlo využít propracovanějších
struktur v rámci alternativně-levicového milieu. Pro rozvoj protijaderného hnutí bylo např.
klíčové, že se mohlo opřít o síť médií, nakladatelství či knihkupectví alternativní scény.126
Zatímco některé skupiny nové levice spolupracovaly s environmentalistickým hnutím
již v průběhu první poloviny 70. let, většina si jeho potenciál neuvědomovala. Masové
protesty spojené s hnutím proti jaderné energii však přilákaly její pozornost a z velké části se
nástupnické proudy studentského hnutí do tohoto protestu zapojují. Jeho potenciál přimět
široké spektrum obyvatelstva ke kritickému postoji vůči společenským poměrům chtějí využít
pro své cíle, zároveň ale objevují nová témata, o která mohou obohatit svůj teoretický přístup.
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Poprvé se tak setkávají do značné míry různorodé společenské proudy, pozdější úspěch
Zelených je pak výsledkem jejich spolupráce.

2.3 Vznik Zelených
Skutečnost, že protest proti jádru dokázal na demonstrace přitáhnout desetitisíce lidí,
ale všechny německé strany podporovaly jadernou energetiku, nutně vyvolala diskuse o
možnosti založení nové strany. Ty začaly protijaderné hnutí zaměstnávat v průběhu roku
1977, a to jak původní environmantalistický proud, tak levicové křídlo. Ani pro jeden z těchto
směrů nebyl přechod k diskusím o účasti na volbách ani zdaleka samozřejmostí. Nástupnické
proudy si ze studentského hnutí odnesly odmítání parlamentní demokracie jako formální.
Rovněž však část environmentalistického hnutí si vyvinula skeptický postoj vůči politickým
elitám, reprezentativnosti volených orgánů a responzivitě politických stran vůči potřebám
občanů.

Příčiny

přiklonění

se

k myšlence

účasti

ve

volbách

byly

následující:

V environmentalistickém táboře zkušenost konfrontace desetitisíců se státní mocí, aniž by
politická reprezentace obavy protestujících zohlednila, a zároveň vzhledem k často násilnému
charakteru protestu rozporuplný ohlas u veřejnosti vyvolaly jednak otázku, zda
mimoparlamentní protest nenarazil na hranice svých možností, kdy zmobilizoval veřejnost,
ale nebyl s to dosáhnout velkých konkrétních výsledků, a jednak obavu, aby násilné excesy a
jejich využívání k diskreditaci hnutí nevedly k jeho izolaci a rozpadu.127 Nezávisle na tom
probíhal dalekosáhlý proces proměny v rámci levicového milieu navazujícího na studentské
hnutí. Hrozba levicového terorismu v období tzv. německého podzimu v roce 1977 vedla
k izolaci radikální levice, pro jejíž výstřelky měla většinová společnost nyní ještě méně
pochopení než dříve. Pokus vydat se s environmentalistickým hnutím parlamentní cestou je
pro Spontis či část nedogmatické levice tedy východiskem z této izolace.128 Joschka Fischer
situaci v roce 1978 v komentáři k účasti frankfurtských Spontis na přípravě zelené kandidátky
popsal následovně:
„Bezperspektivnost, žádný vývoj, nevědění, co počít, se stávají stále neúnosnějšími. Vzduch v
ghettu je k zardoušení a skutečnost se naším vztažením se k nám samotným také nezměnila. Jaký
div tedy, že možnost reálně politicky konečně znovu něco dělat, spolupracovat opět s lidmi mimo
ghetto, organizovat atd., se mnohým zdá být záchranou.“ 129
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Z hlediska role K-Gruppen je důležitým aspektem i krize maoistického proudu
v Západním Německu. Zásadním momentem je smrt Mao Ce-Tunga v roce 1976. Po krátkém
soupeření o jeho následovnictví se Čína, která doposud byla baštou velmi dogmatického
marxismu-leninismu, vydává cestou liberálních ekonomických reforem. Tím je zpochybněna
i ideologie K-Gruppen, které se po celou dobu své existence na ČLR orientovaly a dávaly ji
za příklad.130 Dalším důvodem rozkladu maoistického hnutí byla právě nová sociální hnutí
včetně hnutí environmentalistického. Na jednu stranu nabízela komunistům nové pole
aktivity, na stranu druhou byla nabouráním jejich ideologických představ. Zatímco
tradicionalistický proud studentského hnutí byl od konce 60. let přesvědčen o brzkém
příchodu proletářské revoluce, nositelem masových protestů byla v 70. letech střední třída,
která byla komunisty považována za oporu systému, zatímco dělnictvo se ukázalo jako velmi
konzervativní společenská síla.131 Mnoho kádrů maoistických stran stranické práci po mnoho
let věnovalo veškerý svůj čas, odtrženi od ostatního světa a podřízeni stranické disciplíně, a
nyní se jejich představy zhroutily a zavládla u nich deziluze.132 V neposlední řadě pak sehrálo
roli to, že zatímco v první polovině 70. let byly K-Gruppen až jakýmsi módním jevem, na
konci této dekády se mladé postmaterialistické generace od marxismu odvracejí a tyto strany,
které jsou tvořeny zejména mládeží, již nejsou schopny přitáhnout nové členy.133 I pro ně je
tak angažovanost ve vznikajících Zelených východiskem z krizové situace. Právě krizi
maoistického proudu je třeba vidět jako příčinu toho, že to z komunistického hnutí byly právě
K-Gruppen, které hráli roli při vzniku Zelených. Přestože i promoskevský a trockistický
proud zaznamenaly na konci 70. let úbytek členstva134 a v průběhu 80. let ztrácí na významu,
nezaznamenaly tak náhlý pád jako K-Gruppen a tyto strany ani jejich členové nebyli tedy
tolik nuceni hledat takovéto nouzové východisko. Přestože i tyto proudy byly zasaženy
poklesem přitažlivosti marxismu, jednak nezažily šok v důsledku ztráty zahraničního vzoru a
jednak na rozdíl od německých maoistů nevstupovaly do 70. let s očekáváním velmi brzkého
příchodu revoluce. Přestože i jejich sympatizanty je u Zelených možné později najít, jedná se
spíše o jednotlivce.
Volbení uskupení na zemské úrovni začala vznikat ve dvou na sobě nezávislých
proudech. Van Hüllen je označuje jako občansko-ekologický a levicově-aternativní. První
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zmiňovaný proud tvořily zejména Zelená kandidátka životního prostředí (Grüne Liste
Umweltschutz; GLU) v Dolním Sasku, která vznikla jako vůbec první environmentalistické
uskupení v květnu 1977, Zelená kandidátka Šlézvicko-Holštýnsko (Grüne Liste SchleswigHolstein; GLSH) a Brémská zelená kandidátka (Bremer Grüne Liste; BGL). Charakteristické
pro tento proud je, že vycházel přímo z prostředí environmentalistického hnutí. Kandidátky
nevznikly ovšem z diskusí mezi občanskými iniciativami, ale byly zakládány skupinami
aktivních z jejich okolí. Program těchto kandidátek byl velmi úzký a zabýval se především
otázkami souvisejícími s životním prostředím. Označením občansko-ekologické se snaží van
Hüllen zdůraznit, že nová levice, která se v environmentalistickém hnutí angažovala, neměla
v těchto kandidátkách vliv. Za částečnou výjimku lze označit BGL, jejíž zakladatelé se snažili
přitáhnout představitele nedogmatické levice,135 rozhodně ale usilovali o zamezení vstupu
představitelů K-Gruppen.136 V řadách GLU by potom bylo možné nalézt členy KB, jednalo se
ovšem o infiltraci v poměrně malém rozsahu.137
Nejvýznamnějšími představiteli druhého proudu byly potom hamburská Pestrobarevná
kandidátka: Braňte se (Bunte Liste: Wehrt euch; BuLi), berlínská Alternativní kandidátka pro
demokracii a ochranu životního prostředí (Die Alternative Liste für Demokratie und
Umweltschutz; AL) a Zelená kandidátka Hesensko (Grüne Liste Hessen; GLH). Na první
pohled je nápadné, že tyto kandidátky vznikly v městských státech respektive v Hesensku,
kde hraje výraznou roli velkoměsto Frankfurt. Byly výrazně ovlivněné velkoměstským
prostředím a jeho problémy. Nevznikají pouze v prostředí environmentalistického hnutí,
velký vliv na ně mají i ostatní nová sociální hnutí a právě nová levice, které se ve městském
prostředí koncentrují. Tyto kandidátky vznikají většinou z diskuzí mezi občanskými
iniciativami hlásícími se nejen k environmentalistickému hnutí, ale i iniciativami působícími
v dalších oblastech života (např. feministické, homosexuální iniciativy, kulturní spolky,
organizace hlásící se k alternativnímu hnutí). Vzhledem k tomuto způsobu vzniku odzdola
nahoru je u jejich členů běžné souběžné členství v dalších organizací, vč. politických stran.
Přestože se pestrobarevné kandidátky k environmentalistickému hnutí hlásí, v jejich
programech hraje ochrana životního prostředí spíše druhořadou úlohu. Programy oproti
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programům občansko-ekologického proudu zahrnují celé spektrum společenských problémů,
neboť reflektují cíle pestrého spektra občanských iniciativ, které stály u zrodu kandidátek.138
Jak již bylo zmíněno, proudy, které můžeme označit za vůči studentskému hnutí
nástupnické, hráli v rámci levicově-alternativního proudu významnou, ne-li přímo klíčovou
roli. Mezi iniciativami podílejícími se na vzniku kandidátek byli i takové hlásící se
k feministickému hnutí. Skupiny nové levice přitahované potenciálem nových sociálních
hnutí se do práce kandidátek zapojily buď prostřednictvím své činnosti v rámci občanských
iniciativ nebo přímo. Velmi diskutovaný byl vliv K-Gruppen – kandidátky nebyly vnímány
jako strany, angažmá se tedy s členstvím v těchto stranách nevylučovalo. Zapojil se KB, který
měl v rámci environmentalistického hnutí silnou úlohu, a také KPD, která se rovněž
dlouhodobě snažila o využití jeho potenciálu. KB se největšího vlivu podařilo dosáhnout
v BuLi, kterou svou obvyklou entristickou strategií fakticky ovládl.139 KPD iniciovala
založení AL, kde její členové hráli posléze klíčovou roli.140 Naopak KPD/ML vzdala pokusy
o získání vlivu a nadále odmítala environmentalistické hnutí jako maloburžoazní a vůči
vznikajícím Zeleným vystupovala velmi nepřátelsky.141 Ani KBW jako instituce nebyl do
procesu vzniku kandidátek zapojen, vzhledem k rozkladu KBW v průběhu krize maoistického
proudu však na přelomu 70. a 80. let mnoho jeho bývalých členů skončilo u formujících se
Zelených.142 Přítomni byli Spontis, velký vliv měli zejména na GLH, a to díky výsadní pozici
spontaneistického hnutí v rámci nové levice ve Frankfurtu. Již v této době se na formování
Zelených podílejí nyní již bývalí členové Jusos: v druhé polovině 70. let prožívá SPD odliv
členů, v letech 1976 – 1982 ji opouští asi 100 000 z přibližně milionové členské základny,
především ti mladší.143 Neúspěch ve snaze o radikalizaci strany, nesouhlas s politikou vlády v
mnoha oblastech a neschopnost dosáhnout změny politiky vlády i přes značný vliv v členské
základně, neboť exekutivní posty jsou většinou v rukou pravého křídla, jako tomu bylo např.
u jaderné energetiky na sjezdu v Hamburku v roce 1977, vedou k odchodu značné části mladé
vnitrostranické levice a k jejímu angažmá ve vznikajících Zelených. V rámci alternativních
kandidátek se angažovalo rovněž velké množství aktivistů z řad nedogmatické levice. V
samotném SB však tato otázka budila kontroverze. Přestože SB vyzývalo své členy k podpoře
nových radikálně demokratických uskupení (tedy vznikajících environmentalistických
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kandidátek) a později vyslovovalo podporu Zeleným, institucionálně se do procesu vzniku
této strany nezapojilo.144 V letech 1980 a 1981 ovšem uspořádalo tři socialistické konference
o vztahu levice k Zeleným. Mnozí příslušníci nedogmatické levice našli prostřednictvím
těchto konferencí do vznikající strany cestu. 145
Z hlediska vztahů mezi těmito dvěma proudy kandidátek hrála důležitou úlohu GLU.
Tato první a největší kandidátka občansko-ekologického proudu se téměř po celou dobu své
existence potýkala s vnitřními konflikty a jedním z nejvýznamnějších témat byla otázka
vztahu k levicově-alternativnímu proudu.146 V červenci 1978 do této diskuse zasáhl Herbert
Gruhl, uznávaný autor publikace Die Planet wird Geplundert, když založil Zelenou akci
budoucnost (Grüne Aktion Zukunft; GAZ) jako novou stranu na spolkové úrovni s velmi
konzervativním programem.147 Gruhlovým cílem bylo přitáhnout do této strany umírněné síly
kandidátek občansko-ekologického proudu odmítající spolupráci s levicově-alternativním
proudem a tím integrovat politický environmentalistmus na spolkové úrovni ovšem za
vyloučení levice.148 To se mu zcela nepodařilo, nicméně došlo k vlně přechodů mezi GLU a
GAZ.149 GLSH a BGL se ke spolupráci s levicově-alternativním proudem stavěly oproti GLU
spíše negativně.150
První fáze integrace environemalistických volebních uskupení proběhla ovšem pouze
na bázi občansko-ekologického proudu za účasti GLU a ještě Společenství nezávislých
Němců (Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher; AUD)151. Důvodů bylo více, předně
hnacím motorem k této spolupráci byl zájem o společnou kandidaturu ve volbách do
Evropského parlamentu v roce 1979, přitom proces začal až na konci roku 1978. Nezbýval
tedy čas ani na řešení problému vztahu k druhému proudu ani na diskuse s těmito
kandidátkami. Ty se měly případně uskutečnit až po volbách.152 Ve volbách nekandidovaly
jako politická strana, ale jako politické sdružení (Sonstige politische Vereinigung), jednotlivé
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zakládající organizace153 tak existovaly souběžně. Politické sdružení/Zelení (Sonstige
politische Vereinigung/Die Grünen; SPV/DG) bylo založeno v březnu 1979.154 Ve volbách
získalo 3,1% a přestože v Parlamentu nezasedlo, dosáhlo tak výrazného úspěchu. Nyní
disponovalo SPV náskokem vůči levicově-alternativním kandidátkám – jednak se díky
úspěšné účasti na volbách jednalo o zapsanou značku, jednak již budovalo bez účasti
alternativního proudu organizační strukturu na spolkové úrovni. To vrhlo na očekávané
kontakty zcela jiné světlo.155 Jako model integrace s levicově-alternativním proudem se tak
vyjednávání mezi oběma proudy jako sobě rovnými stávalo méně pravděpodobné a jako
reálná možnost se jevilo pouze přistoupení jednotlivců z levicově-alternativního proudu do
politické strany, která měla vzniknout z SPV/DG (tuto cestu museli využít rovněž členové
kandidátek občansko-ekologického proudu, které nestály u zrodu SPV/DG).
V následujících měsících bylo možné rozeznat v rámci vznikající strany dvě křídla.
AUD a GLU (v té následkem přechodů do GAZ převládlo křídlo podporující spolupráci,
nazývejme jej křídlem levým) byly spolupráci s levicově alternativním proudem nakloněny,
zatímco GAZ, GLSH a BGL byly ostražité a snažily se především zabránit levicovým
radikálům v proniknutí do Zelených. Tento konflikt se točil okolo tří témat: načasování
vzniku strany, zákazu dvojího členství a programu. Co nejrychlejšího založení strany,
konkrétně ještě na sjezdu v Offenbachu plánovaném na listopad 1979, chtělo křídlo skeptické
ke spolupráci využít k tomu, aby se na něm nemohl levicově alternativní proud podílet. Jeho
příslušníci by se museli vstoupit již do hotové strany, na jejíž základní programové
nasměrování by neměli vliv.156 Křídlo nakloněné spolupráci ovšem prosadilo odložení
založení až na leden 1980, kdy měl být uspořádán nový sjezd v Karlsruhe. Pro levicověalternativní proud tak vznikl dostatečný časový prostor pro vstup do SPV/DG ještě před
volbou delegátů tohoto sjezdu, která měla proběhnout v prosinci. Mezitím bylo zástupcům
tohoto proudu umožněno podílet se na práci orgánů připravujících program a stanovy, bylo
uspořádáno několik seminářů, jejichž účelem bylo hledání společných programových bodů,
pro programové diskuse mezi SPV/DG a levicově-alternativním proudem byla vyhrazena
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rovněž část sjezdu v Offenbachu.157 Možnost přistoupit do SPV/DG velká část aktivistů
SPV/DG využila, jak je patrné i z nárůstu počtu členů, mezi delegáty v Karlsruhe byl již
levicově-alternativní proud výrazně zastoupen.158 Na existenci dřívějších levicověalternativních kandidátek měly tyto přestupy různý vliv: členové GLH vstoupily do SPV/DG
a ta zanikla, AL existovala paralelně se zemskou organizací Zelených, přičemž se jejich
členstvo do značné míry překrývalo a voleb se účastnila pouze AL,159 BuLi se rozštěpila a
část členstva do SPV/DG nevstoupila.160
Zásadním tématem byla otázka neslučitelnosti členství s členstvím v jiných
organizacích. Zákaz neslučitelnosti členství měl zamezit vstupu členů K-Gruppen a
případnému hromadnému vstupu alternativně-levicového proudu, aniž by došlo k zániku jeho
kandidátek a ty by tak existovaly paralelně.161 Levicově-alternativní proud naopak chtěl
přenést na Zelené vlastnosti svých kandidátek: neměli být standardní politickou stranou, ale
spíše platformou sociálních hnutí, která by umožňovala spolupráci všem zájemcům, nezávisle
na jejich členství v jiných organizacích.162 V Offenbachu zákaz dvojího členství těsně
neprošel.163 V Karlsruhe byl přijat zákaz členství v jiných politických stranách. Ten by se
týkal pouze KPD a AL, neboť ostatní kandidátky alternativně-levicového proudu ani KGruppen neměly právní status strany. Proti však hlasovalo 42,7% delegátů a pro
přetransformování SPV/DG ve stranu bylo podle stanov třeba dvě třetiny hlasů. Levicověalternativní proud vyhrožoval zablokováním založení Zelených, zároveň paralelně s jednáním
sjezdu zahájil jednání o vytvoření vlastní strany. Tímto nátlakem prosadil revizi usnesení: ze
zákazu byla výslovně vyňata AL a zemským organizacím byla dána možnost zavedení
přechodných období, přičemž tato období nebyla časově omezena.164
Rovněž v programových otázkách se levicově-alternativní proud dokázal prosadit.
V neformální koalici s většinou v GLU a s AUD se mu dařilo udávat ve vnitrostranické
diskusi tón.165 Důležité rovněž bylo, že se na stranu tohoto levého křídla přikláněla většina
středových delegátů na sjezdech, kteří byli novými členy a nepatřily zatím k žádnému
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z vnitrostranických proudů.166 Nikoliv nevýznamným faktorem bylo potom obratné působení
Gruppe Z (viz s. 48). Zatímco výše zmíněná většina fungovala ve vznikající straně od chvíle
zapojení se alternativního proudu, jako naprosto zjevná se její převaha ukázala na
saarbrückenském sjezdu v březnu 1980, kde byl přijat stranický program. Ten se dramaticky
lišil od volebního programu SPV/DG, již to nebyl program vycházející zejména
z problematiky životního prostředí, ale plnohodnotný program velmi levicového zaměření.
Životnímu prostředí bylo věnováno 19% objemu, zato obsahoval cíle v oblasti hospodářské
(zkrácení pracovního týdne, spolurozhodování zaměstnanců), sociální (problematika
národnostních

a

sexuálních

menšin),

zahraniční

(rozvojová

politika,

podpora

osvobozeneckých hnutí), bezpečnostní (zrušení Bundeswehru) či rodinné politiky (otázka
potratů).167 V reakci na tento nezamýšlený vývoj strany ji křídlo, které bránilo spolupráci
s alternativně-levicovým proudem, v průběhu roku 1980 postupně opouští.168
Proces vzniku zelených měl významné důsledky pro KB a KPD. V rámci krize KGruppen se od srpna 1979 vedení KB nacházelo v konfliktu s frakcí Zentrum, která jej
kritizovala za nedostatečnou revolučnost v souvislosti s přibližováním KB feministickému a
environmentalistickému hnutí. V rámci tohoto střetu byla tematizována i problematika vztahu
k založení Zelených. Zatímco vedení KB vystupovalo pro spolupráci v rámci alternativních
kandidátek, Zentrum bylo pro pokračování entristické strategie uvnitř SPV/DG a posléze
Zelených. V prosinci došlo k odtržení Zentrum od KB a zároveň jeho hromadného vstupu do
SPV/DG. Zbytek KB zůstal mimo Zelené a pozbyl veškerého významu.169 Krize
maoistického proudu zasáhla nejintenzivněji zřejmě KPD. Ta se potýkala nejen s odlivem
členů, ale i silnou krizí vlastní identity.170 Angažovanost v Zelených tak pro její kádry byla
zřejmě východiskem. Podle Gretchen Dutschke hledal Christian Semler v roce 1979 kontakt
s Rudim Dutschkem, který se angažoval v kampani SPV/DG pro volby do EP. Semler
navrhoval s pomocí levicových sil uvnitř Zelených vytlačit pravé křídlo, což Dutschke
odmítl.171 Z tohoto pohledu zřejmě nebylo načasování rozpuštění KPD na březen 1980,
několik měsíců po založení Zelených náhodou. Pro významnou část členů KPD poskytli
Zelení novou politickou vlast, Semler sám se však z aktivní politiky stáhl.172
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Právě otázka komunistického vlivu hrozila v následujících měsících vyústit v další
štěpení strany. Jak upozorňuje van Hüllen, v tuto chvíli stále ještě nebylo jasné, zda si Zelení
udrží svou tvář environmentalistické strany, či zda se odtrhnou i zbytky občanskoekologického proudu a Zelení zůstanou jako strana nové levice.173 Samostatně by tyto proudy
zřejmě neměly šanci na volební úspěch na spolkové úrovni. Předmětem sporu bylo právě
Zentrum. Zatímco členové KPD ani KBW uvnitř Zelených neorganizovali žádné vlastní
struktury a dokonce se většinou připojili k umírněným proudům,174 Zentrum v duchu
entristické strategie utvořilo Gruppe Z (GZ), která obdobně jako dříve KB v případě
občanských iniciativ a hamburské BuLi díky koordinování činnosti, hierarchické organizaci a
disciplíně dosáhla významného vlivu,175 přestože měla pouze asi 250 členů.176 Dalším
problémem bylo, že GZ ve svých výstupech nereflektovala program Zelených a pokračovala
v diskurzu KB.177 Do čela tažení proti GZ se postavila nedogmatická levice, která se za
účelem lepší koordinace činnosti seskupila ve frakci Radikálně demokratičtí/é a
nedogmatičtí/é

socialisti/ky

v Zelených

(Basisdemokratische

und

undogmatische

Sozialist/inn/en in den Grünen; BUS), která nadále odmítala rigidní ideologii i organizaci GZ
(dá se říci, že tak nadále pokračuje spor z dob studentského hnutí) a stála o zachování jednoty
strany. Opřít se mohla i o podporu nesocialistického proudu, kde ovšem již probíhaly
iniciativy pro odtržení.178 Přestože pokusy o vyloučení GZ vyzněly do prázdna, riziko, že by
její taktika vyvolala vznik jednotné koalice odpůrců či naopak rozštěpila stranu a tak zhatila
naděje na volební úspěch přiměla GZ ke změně přístupu.179 GZ jako uzavřená organizovaná
struktura přestala existovat, spolu s dalšími dogmatickými silami vytvořila v červenci 1981
iniciativu vydávající nový časopis Moderne Zeiten. Aniž by se časopis vzdal revolučního
marxistického paradigmatu, odmítl leninský koncept uvědomělé revoluční menšiny

a

zdůraznil význam společenských sil, což mu umožnilo vyhlásil politiku respektu vůči dalším
proudům uvnitř Zelených, které považoval za „emancipační hnutí“; zároveň uznal závažnost
ekologických problémů. Tím GZ do značné míry splynula s ekosocialistickým proudem
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uvnitř strany.180 Se změnou orientace GZ ustaly na několik měsíců konflikty ve straně a dá se
říci, že již bylo definitivně rozhodnuto o její podobě jako environmentalistické strany
s výrazně levicovým programem. Na přelomu roku 1982 a 1983 potom došlo k přeskupení
vnitrostranických proudů. Ve sporu ohledně otázky účasti Zelených v exekutivách na zemské
a potenciálně spolkové úrovni, který byl určující pro vnitrostranický vývoj po celá 80. léta,
dochází k promíchání členů pocházejících z alternativního a zeleného proudu v obou
táborech. Zatímco radikální ekologové našli společnou řeč s radikální levicí v odmítání vládní
účasti Zelených, kteří měli být pouze hlásnou troubou nových sociálních hnutí v parlamentu,
rodící se pragmatici v rámci nové levice spolu s umírněnými ekology prosazovali
reformistickou politiku a spolupráci s SPD.181
Na konci 70. let oslabuje odpor nástupnických proudů studentského hnutí
k parlamentarismu, a to zejména vzhledem k izolovanosti radikální levice a nabízející se šanci
ve spojenectví s environmenralistickým hnutím prostřednictvím volební účasti opět dosáhnout
vlivu ve společnosti. Nová levice se podílí zejména na vzniku kandidátek alternativnělevicového proudu na zemské úrovni, které jsou nejprve z procesu vzniku strany na spolkové
úrovni vyřazeny. Začlenění alternativně-levicového proudu do vznikajících Zelených
podporují zejména AUD a levé křídlo GLU. Po začlenění do Zelených levicově-alternativní
proud s těmito silami vytváří koalici, která ovládá stranu, což vede k odchodu pravého křídla
strany. Nová levice do budoucna významně ovlivňuje podobu strany.
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3 Komparace

studentského

a

environmentalistického

hnutí
Strana Zelení vyšla z environmentalistického hnutí a je do značné míry jeho
produktem.182 Toto hnutí jí dalo nejen název, ale formovalo i její program, představu o
organizaci strany či o vztahu k veřejným institucím. Porovnání západoněmeckého
studentského a environmentalistického hnutí tak nabídne nový úhel pohledu na souvislosti
mezi Zelenými a rokem 1968, poodhalí, v čem si byli zakladatelé Zelených s rebelujícími
studenty podobní, a v čem se naopak lišili.
Sociální hnutí je možné charakterizovat jako kolektivního aktéra usilujícího o
dalekosáhlou přeměnu společnosti. Součástí hnutí mohou být nejen jednotlivci, ale i
organizace, přičemž aktivita hnutí se nesmí omezovat pouze na institucionalizovanou činnost
v rámci těchto subjektů. Volným pojítkem mezi členy hnutí je především pocit sounáležitosti
zakládající se na rozlišování mezi těmi, kteří se ztotožňují s obecně definovanými cíli hnutí, a
těmi, kteří jsou proti nim. Od organizace se hnutí liší obecně nižší měrou specifikace a
formalizace rolí, přestože různá hnutí se ve stupni organizace liší.183 Hnutí při sledování
svých cílů užívá různých forem akcí, Raschke rozlišuje tři druhy:184 zprostředkovanou,
apelativní a nátlakovou akci.185 Při porovnávání studentského a environmentalistického hnutí
se zaměřím na následující aspekty: cíle, organizační stupeň, využívané formy akcí a sociální
složení.
Vodítkem při této komparaci může být širší zařazení obou hnutí. Environmentalistické
hnutí je součástí v první kapitole zmíněných nových sociálních hnutí, která je možné označit
za celistvý fenomén, jedno hnutí skládající se z několika dílčích hnutí (environmentalistické,
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feministické, mírové atd.).186 Raschke rozděluje sociální hnutí na hnutí předindustriální,
industriální a postindustriální fáze a nová sociální hnutí označuje jako hnutí fáze
postindustriální. Přestože studentské hnutí je důsledkem stejného procesu společenské změny,
je podle Raschkeho zatím pouze přechodem mezi klasickým hnutím industriální éry a hnutím
fáze postindustriální. Jeho nejvýraznější vazbou na hnutí industriální fáze je přihlašování se
k socialismu, zatímco některé další znaky již odpovídají hnutím éry postindustriální.187 Tím je
dána

určitá

blízkost

Charakteristickými

i

vzdálenost

vlastnostmi

studentského

nových

sociálních

a

environmentalistického

hnutí

jakožto

prototypu

hnutí.
hnutí

postindustriální fáze jsou neexistence jednotné celistvé ideologie, tématická pestrost, nízký
stupeň organizovanosti a široká paleta forem akcí s důrazem na nátlakové a demonstrativní
akce.188
Za cíle environmentalistického hnutí je možné označit nadřazování zájmů životního
prostředí nad zájem hospodářského růstu, větší transparentnost veřejné správy a možnost větší
participace

občanů

na

rozhodovacích

procesech.

Téma,

okolo

kterého

se

environmentalistické hnutí seskupilo – životní prostředí – nehrálo v ideologii studentského
hnutí téměř žádnou roli. Za cíle západoněmeckého studentského hnutí je možné označit
vysokoškolskou reformu, stažení amerických vojsk z Vietnamu, vypořádání se s nacistickou
minulostí, zabránění přijetí zákona o nouzovém stavu a z dlouhodobějšího hlediska, přestože
tyto cíle byly definovány pouze vágně, odstranění autoritativních vztahů ve společnosti a
nahrazení kapitalistického systému a parlamentární demokracie sovětskou demokracií. Na
první pohled je tak patrné, že cíle studentského hnutí jsou radikálnější – požaduje
dalekosáhlejší přeměnu společnosti – a komplexnější, cíle environmentalistického hnutí jsou
více tématicky omezené. Přestože se cíle obou hnutí příliš nepřekrývají, vzhledem k tomu že
obě hnutí vychází z postmaterialistických hodnot, je možné nalézt některé styčné body. Je to
např. rezervovaný postoj k velkým hierarchicky uspořádaným společenským strukturám
(kritika byrokracie a velkých koncernů) a obava z nedostatečné reprezentativnosti stávajícího
politického systému.
Nejvýraznější rozdíl mezi oběma hnutími je zřejmě ve vztahu k ideologiím. Pro nová
sociální hnutí je typické velmi subjektivní vnímání politiky. Angažovanost v hnutí vychází
většinou z pocitu bezprostředního osobního zasažení určitým problémem (hovoří se o kultu
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bezprostřednosti, politice v první osobě), např. hlučnou silnicí v okolí bydliště. Vztah
k abstraktním teoriím mají nová sociální hnutí negativní, i zde je patrný příklon k malému a
přehlednému.189 Nedochází tak k abstrahování komplexní ideologie z jednotlivých potřeb,
která by byla těmto potřebám nadřazena a vznikla tak nová potřeba na realizování tohoto
vyššího cíle, jako to bylo doposavad u sociálních hnutí běžné.190 Důsledkem toho je i výše
zmiňované užší tématické vymezení. Přestože uvnitř environmentalistického hnutí je možné
zaznamenat pokusy o teoretické zpracování (ohlas měla např. zmiňovaná Gruhlova kniha,
naopak na levici přišli s teoretickými koncepty Erhard Eppler a Rudolf Bahro), jejich vliv byl
okrajový. Studentské hnutí má naopak velmi pozitivní vztah k teoretické činnosti. Přestože
angažovanost vychází rovněž ze subjektivní zkušenosti konfliktu s normami většinové
společnosti,191 studenti se v této situaci obracejí ke klasickým socialistickým teoriím a
dochází k abstrahování této vyšší potřeby. S pomocí marxismu různých odstínů a
neomarxistické kritické teorie192 se studentské hnutí snaží o objektivní analýzu problému, a
teprve z té má potom vycházet konkrétní politická činnost.193
Obě hnutí se liší rovněž v pohledu do budoucna.194 Vliv marxismu vycházejícího
z osvícenské racionalistické tradice vede studentské hnutí k optimismu ve vztahu k
budoucnosti: studentské hnutí věří ve svou schopnost s pomocí teoretické výbavy přetvořit
společnost k obrazu svému. Naopak environmentalistické hnutí charakterizuje pesimistický
pohled do budoucna: jeho aktivisté pozorují stupňující se zatěžování životního prostředí,
obávají se, že dojde k nenávratnému narušení ekosystému, a tomuto trendu se snaží pouze
zabránit. Pro environmantalistické hnutí je charakteristické zpochybnění myšlenky lidského
pokroku, typického pro modernu, v jejíž tradici se zejména západoněmecké studentské hnutí
se svým důrazem na ideologii ještě neslo. Naopak se obává, že pýcha lidského rozumu a
tradiční představa pokroku přivodí narušení podmínek pro život. Environmentalistické hnutí
ovlivnil i zájem o spiritualitu, který se do Západního Německa přenesl z USA, kde se vyvinul
v rámci tamního studentského hnutí. Pod jeho vlivem se objevují částečné až
antimodernistické tendence.
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Rovněž v oblasti organizace hnutí jsou zřejmé značné rozdíly. Přes veškerý odpor
k hierarchickým strukturám, hlásaný zejména antiautoritářským křídlem studentského hnutí,
je toto hnutí organizováno okolo jediné organizace, SDS, která má formu standardního spolku
s důrazem na formalizaci rolí a institucionalizaci činnosti (stanovy, velký význam členství,
důležitost držby funkce, přesně definované rozhodovací procesy), a významná část aktivit
hnutí se odehrává v rámci této organizace. Takovýto formát a míra organizace je
charakteristická pro hnutí industrální fáze.195 Důvodem pro takovou formu organizace může
být to, že SDS existovalo dříve než studentské hnutí: SDS, založen 1946, byl původně
studentskou organizací SPD, ta v roce 1961 znemožnila souběžné členství ve straně a
v radikalizujícím se spolku a v polovině 60. let se SDS stává vůdčí silou vznikajícího
studentského hnutí. Organizační struktury SDS tak existovaly již před vznikem studentského
hnutí a vůbec nebyly ovlivněny postmaterialistickými cíli. Je možné rovněž formulovat tezi,
že standardní hierarchické uspořádání si vyžadoval fakt, že ideologie hrála z pohledu hnutí
velkou roli a bylo tedy nezbytné udržovat relativně jednotnou teoretickou linii. Zároveň je
v rámci SDS aktivní minoritní tradicionalistický proud, který volá po vytvoření revoluční
strany leninského typu s hierarchickou organizací a přísnou disciplínou.
Pro nová sociální hnutí resp. environmentalistické hnutí je typická výrazně nižší míra
organizace. Jeho aktivisté mají k formám organizace typickým pro hnutí industriální fáze
rezervovaný postoj pro jejich těžkopádnost, vyvíjí tak formy nové. Jak bylo zmíněno výše,
angažovanost v hnutí vychází z pocitu zasažení určitým konkrétním problémem a tomu
odpovídá i organizace hnutí, která je orientovaná na jednotlivé projekty. Hnutí je tvořeno
velkým množství malých organizací, každá se věnuje relativně úzce vymezenému problému
(např. ochrana životního prostředí v určitém malém regionu, zamezení stavby určité jaderné
elektrárny). Tyto organizace, přestože rovněž mohou být registrovány např. jako spolek,
vykazují výrazně nižší stupeň formalizace rolí. Není velký rozdíl mezi členy a aktivními
sympatizanty, držení formální funkce nehraje důležitou roli. Spíše než funkce hrají při
organizaci práce roli neformální (ve smyslu neformalizované) vztahy. Velký význam je
připisován spontaneitě, na aktivitu je kladen větší důraz než na institucionalizaci. Při
rozhodování má klíčovou roli báze členů. Mezi těmito organizacemi není vytvořena žádná
hierarchická struktura zahrnující mechanismy rozhodovacího procesu, kontroly či sankcí, ale
spojuje je pouze síť neformálních vztahů obnášející informování se, vzájemnou podporu či
koordinaci činnosti. Rovněž BBU hrál pouze koordinační úlohu. Takovéto nové formy
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organizace byly nejen projevem snahy o vytvoření nových forem participace, ale rovněž
dispozice členů a sympatizantů pro takovou formu participace vyplývající z vysokého stupně
dosaženého vzdělání. Schopnost aktivistů jednat samostatně, komunikovat, orientovat se
v komplexních situacích umožňují hnutí vyvíjet aktivity bez nutnosti dalekosáhlejší dělby
práce, formalizace rolí a vytváření hierarchických struktur. Tyto představy o organizaci
přenesli aktivisté environmentalistického hnutí i do Zelených a pokusili s vytvořit nový typ
strany lišící se od ostatních stran ovlivněných principy organizace typickými pro industriální
fázi.196 Rovněž studentské hnutí bylo hodnotovou orientací členů a jejich kvalifikací
předurčeno k takovýmto formám organizace, proč nenašly příliš uplatnění jsem se pokusil
vysvětlit výše.
S organizací úzce souvisí formát akcí, které hnutí při sledování svých cílů využívá, a
zde vykazují studentské a environmentalistické hnutí naopak velkou podobnost. Jak již bylo
rozebráno výše, studentské hnutí mělo na nová sociální hnutí v této oblasti přímý vliv. Obě
hnutí spojuje to, že se oproti hnutím industriální éry odvrací od zprostředkované akce. U
environmentalistického hnutí tento vztah souvisí s nedůvěrou v byrokratické procesy, které
jsou s takovýmito formami akcí spojené. Nicméně Environmentalistické hnutí i přes svůj
rezervovaný postoj využívá i zprostředkovaných akcí tam, kde mu umožňují dosáhnout
výsledků (samotné založení Zelených tento fakt dokládá), a nechává si tak cestu otevřenou
k celé paletě nástrojů.197 Oproti tomu studentské hnutí zprostředkovanou akci odmítá zcela a
principielně. Účast na mechanismech, které stávající společnost nabízí, by byla pro něj
legitimizací stávajícího společenského uspořádání.198
Pro obě hnutí hraje důležitou roli demonstrativní akce. Oproti dřívějším hnutím je
v obou případech patrná větší ochota aktivistů hnutí k účasti na takovýchto akcích a nižší míra
jejich organizovanosti nahrazená větším důrazem na spontaneitu účastníků. Charakteristické
jsou rovněž nápadité formy protestu.199 Ty jsou u environmentalistického hnutí do značné
míry důsledkem vlivu hnutí studentského.
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Také v oblasti nátlakové akce bylo studentské hnutí pro environemtnalisty inspirací a
důraz kladený na nátlakovou akci je inovací oproti hnutím industriální fáze. Studentské a
environemntalistické hnutí se však lišily ve vztahu k násilí při takových akcích. Nová sociální
hnutí násilí odmítají a pokud k němu při protestech dojde, je okrajovou záležitostí, buď jako
důsledek vypjaté situace či plánovaný akt menšinových skupin patřících k nové levici.200
Naopak studentské hnutí násilí připouští. Odmítnutí násilí by podle něj bylo přistoupením na
pravidla, která chrání systém, který sám násilí praktikuje.201 „Osvobozující násilí“ má potom
být prostředkem osvobození od vzorců chování vnucených stávající společností. Studentské
hnutí nicméně rozlišovalo mezi násilím proti věcem a násilím proti osobám. První bylo
přípustné, to druhé bylo odmítané.202 K násilnostem na akcích studentského hnutí docházelo
především během horké fáze hnutí po 2. červnu 1967, kdy byl policisty po demonstraci proti
návštěvě perského šáha zabit student Benno Ohnesorg.203
Výrazné rozdíly i podobnosti mezi oběma porovnávanými hnutími lze rozpoznat, co se
týče jejich sociálního složení. Předně základna studentského hnutí byla jak počtem
angažovaných tak zastoupením různých společenských skupin výrazně užší: omezovala se
pouze na vysokoškolské studenty. Příčinu je nutné vidět v tom, že lidé s postmaterialistickou
hodnotovou orientací představují zatím pouze malou skupinku ve společnosti, a tato skupinka
se koncentruje v univerzitním prostředí. Starším generacím zůstávají cíle studentů ovlivněné
postmaterialistickými hodnotami cizí.204 Na vrcholu hnutí dosáhly počty účastníků protestních
akcí po celém Západním Německu asi 100 tisíc.205 V průběhu 70. let však již je počet
postmaterialistů vyšší a většinově postmaterialistické poválečné generace pronikají do dalších
segmentů společnosti, potenciál nových sociálních hnutí je tak výrazně větší.206 Vedle
studentů to jsou především zaměstnanci sektoru služeb, kteří se v nich angažují.207 Právě
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v tomto sektoru je velmi výrazná koncentrace postmaterialisticky orientovaných jedinců.208
V roce 1980 vykazovaly environmentalistické občanské iniciativy přes 5 milionů členů.209
Přestože sociální základna environmentalistického hnutí je výrazně širší než u studentského
hnutí, dá se říci, že se u obou hnutí jedná o lidi se stejným sociálním pozadím (pochází ze
středních vrstev, z dobře zajištěné rodiny, mají vysoký stupeň dosaženého vzdělání), ovšem
studentského hnutí se účastní pouze lidé v rané fázi životního cyklu.
Mezi studentským a environmentalistickým hnutím existuje celá řada podobností
zakládajících se na tom, že obě hnutí jsou projevem procesu změny hodnotové orientace.
Jedná se např. o podobnost v obecném nasměrování cílů, formátu využívaných akcí či
sociálním pozadí aktivistů. Jsou však rozpoznatelné i velmi podstatné rozdíly, zejména co se
týče vztahu k ideologiím a organizace hnutí. Ty je nutné vidět jako důsledek toho, že
studentské hnutí je ještě pod silným vlivem konceptů industriální fáze.
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Závěr
Na předcházejících stránkách jsem prokázal, že existuje celá řada souvislostí mezi
západoněmeckým studentským hnutím a vznikem strany Zelení. Na druhou stranu tento vztah
není tak výrazný, jako se mi dříve jevilo, a nepodařilo se potvrdit všechny hypotézy. Zejména
hypozétu č. 2 jsem musel přeformulovat resp. výrazně zúžit.
Hypotézu č. 1 je možné považovat za potvrzenou. Studentské hnutí průběžně přešlo do
několika nástupnických proudů, v kterých se nadále angažovala část bývalých studentských
aktivistů a které výrazně ovlivnily politické klima Spolkové republiky v 70. letech. Jedná se
především o komunisticky orientovaný dogmatický proud – tento pojem je spíše souhrnným
označením pro maoistický, trockistický a promoskevský proud – , nedogmatickou levici,
alternativní hnutí resp. Spontis a proud, který zamířil do SPD resp. její mládežnické
organizace Jusos a zde pokračoval v diskurzu studentského hnutí. Rovněž feministické hnutí
má částečnou návaznost na studentské hnutí; přestože se jedná pouze o jeden z jeho kořenů a
feministické hnutí je především jedním z nových sociálních hnutí, z hlediska řešeného
problému je důležité tuto souvislost zmínit. Naopak teroristický proud je možné zanedbat.
Nezávisle na studentském hnutí a jeho nástupnických proudech vzniklo na počátku 70. let
environmentalistické hnutí. Část aktivistů některých nástupnických proudů, konkrétně Jusos,
Spontis a feministického hnutí, se v rámci environmentalistického hnutí angažovala od
počátku, většina nástupnických proudů se však o environmentalistické hnutí začíná zajímat až
na začátku druhé poloviny 70. let. Jsou zaujati zejména podporou, jakou environmentalistické
hnutí ve společnosti získává, a ochotou významné části středních vrstev účastnit se jeho
protestních akcí. Tohoto kritického potenciálu chtějí nástupnická hnutí studentského hnutí
využít pro své cíle přeměny společnosti. V souvislosti s diskreditací radikální levice během
německého podzimu v roce 1977 nová levice částečně potlačuje odpor k parlamentarismus a
možnost vytvoření volebních uskupení v rámci environmentalistického hnutí jí nabízí únik
z této izolace. Vzhledem k významné roli, která ve vznikající straně připadla některým KGruppen, je důležité zmínit fakt krize maoistického proudu na konci 70. let, který byl
způsoben úpadkem zájmu o marxismus ve společnosti a změnou politické linie v Číně. KPD a
KB se v rámci vznikajících volebních uskupení angažovaly, KBW nikoliv, nicméně někteří
jeho jednotliví členové během procesu zániku tohoto uskupení k Zeleným postupně
přecházejí. KPD/ML po neúspěšném pokusu o získání vlivu v rámci environmentalistického
hnutí v letech 1975 a 1976 se k němu nadále staví kriticky. Nástupnické proudy studentského
hnutí se spolu s novými sociálními hnutími podíleli zejména na vzniku kandidátek levicově57

alternativního proudu. Po začlenění tohoto proudu do SPV/DG se vytváří koalice mezi tímto
proudem, GLU a AUD. Tato koalice má většinu díky níž má nová levice výrazný vliv na
formování vznikající strany.
Hypotéza č. 2 se ukázala jako do značné míry nesprávná. Nové požadavky části
společnosti nebyly důsledkem vlivu studentského hnutí (v takovém případě by studentské
hnutí bylo předpokladem pro pozdější vznik hnutí environmentalistického a založení
Zelených), ale byly obdobně jako studentské hnutí projevem procesu změny hodnotové
orientace. Mezi studentským hnutím a vznikem strany Zelených tak neexistuje v žádném
ohledu vztah příčiny a následku (předpoklady pro vznik environmentalistického hnutí a
založení Zelených by existovaly i v hypotetické situaci, že by nedošlo ke studentskému
hnutí). Souvislost mezi oběma jevy představuje ovšem fakt, že přestože jsou takto na sobě do
značné míry nezávislé, jsou projevem jednoho procesu společenské změny, jak tvrdí hypotéza
č. 3. Již tak rozhodně nelze hovořit o studentském hnutí jako zásadním předělu v politickém
vývoji západoněmecké společnosti, který měl vliv na vznik Zelených. Jak však uvádím výše,
studentské hnutí ovlivnilo hnutí environmentalistické v oblasti forem akcí využívaných
k prosazování

cílů

hnutí.

Využívání

různých

nápaditých

provokativních

forem

demonstrativních akcí a sahání i k nátlakovým akcím ze strany environmentalistického hnutí
je možné dát za příčinu inspirací formami akcí zavedenými studentským hnutím. Na jednu
stanu byly tyto akce významnou součástí úspěchu environmentalistického hnutí, na stranu
druhou ovšem z hlediska založení Zelených jakožto politické strany, které je z pohledu hnutí
akcí zprostředkovanou, hrál tento vliv úlohu marginální. Přesto je možné konstatovat určitou
souvislost mezi studentským hnutím a hnutím environmentalistickým a tedy i další, i když
velmi subtilní, spojnici mezi Zelenými a studentským hnutím.
Hypotéza č. 3 byla potvrzena. Oba zkoumané jevy, vznik Zelených i studentské hnutí,
jsou projevy procesu změny hodnotové orientace. Tento proces spočívá v posunu v hodnotové
orientace části společnosti, když po druhé světové válce roste počet lidí, kteří v důsledku
prožití svého formativního období ve stavu dostatečného materiálního zabezpečení přisuzují
větší váhu tzv. postmaterialistickým hodnotám. V šedesátých letech přichází první poválečná
generace do produktivního věku a dochází ke konfliktu mezi studentstvem a materialisticky
orientovanou většinovou společnosti. V sedmdesátých letech se však poválečné generace
nekoncentrují již pouze na univerzitách a postmaterialistické hodnoty tak pronikají do dalších
segmentů společnosti. Nová sociální hnutí, která jsou dalším projevem změny hodnotové
orientace, tak mají výrazně širší podporu než dříve hnutí studentské. Konflikt mezi
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materialistickými a postmaterialistickými hodnotami rovněž mění strukturu stranických
systémů a po desítkách let výrazné stability dochází k jejich tání. Projevem tohoto tání je
rovněž vznik nového typu stran, stran environmentalistických.
Rovněž hypotéza č. 4 se ukázala jako správná. Vzhledem k tomu, že studentské hnutí a
vznik strany Zelených je možné považovat za důsledek jednoho procesu společenské změny,
je možné u nich pozorovat některé společné charakteristiky. Komparace studentského a
environmentalistického hnutí ukázala značné podobnosti i rozdíly. Rozdíly je možné
považovat za důsledek toho, že studentské hnutí, přestože je důsledkem procesu změny
hodnotové orientace, který provází přechod k postindustriální společnosti, je do značné míry
ovlivněno koncepty dřívějších hnutí fáze industriální. To se projevuje např. náklonností
k marxismu a vysokým stupněm organizace hnutí. Společný původ studentského a
environmetalistického hnutí je možné pozorovat např. v oblasti cílů. Přes odlišný způsob
jejich formulování je patrné, že cíle obou hnutí jsou inspirovány postmaterialistickými
hodnotami. Velká podobnost je např. možná pozorovat co se týče odporu k hierarchickým
společenským strukturám či radikálně demokratických představ. Další podobnosti je možné
pozorovat v oblasti akcí hnutími využívanými: rezervovaný postoj k zprostředkované akci a
velký důraz na demonstrativní a donucovací akce. V neposlední řadě je pak možné
konstatovat souvislosti ve vztahu k sociálnímu složení. Nositeli obou hnutí jsou
postmaterialisticky orientovaní jedinci, v šedesátých letech ovšem bylo jejich zastoupení ve
společnosti menší a soustředili se zejména ve studentském prostředí, v letech sedmdesátých
však je jejich podíl větší a to i mezi lidmi v pozdějších fázích životního cyklu. To je
důvodem, proč byla sociální základna environmentalistického hnutí širší. Přeneseme-li tyto
poznatky na stranu Zelení, jsou důležité zejména aspekty cílů, orgranizace a sociální základny
– co se týče akcí, jako v předešlém případě lze založení politické strany považovat samo o
sobě za akci, konkrétně akci zprostředkovanou; studentské hnutí zprostředkovanou akci
principielně odmítalo, již v tomto faktu je tedy skryt zásadní rozdíl. Ve srovnání
s environmentalistickým hnutím obecně se cíle strany Zelených v její rané fázi cílům
studentského hnutí blížily ještě více, a to vzhledem k vlivu nové levice uvnitř strany.
Podíváme-li se na saarbrückenský program, cíle jako podpora osvobozeneckých hnutí,
odzbrojení, větší spolurozhodování na pracovišti, ochrana práv menšin a zlepšení postavení
ženy ve společnosti byly studentskému hnutí blízké. Fakt, že se podařilo pro takovéto cíle
získat většinu díky spolupráci alternativně-levicového a částí občansko-ekologického proudu
ukazuje jednak to, že postmaterialistické cíle představují ucelený systém a i ne-ekologická
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témata byla části občansko-ekologického proudu blízká, a jednak demonstruje to, že
postmaterialistické hodnoty jsou spojnicí mezi studentským a environmentalistickým hnutím,
neboť dochází ke konsensu

mezi částí občansko-ekologického proudu a představiteli

nástupnických proudů studentského hnutí. Co se týče organizace strany, Zelení vychází
z diskurzu environmentalistického hnutí, který odmítal organizační formy hnutí industriální
fáze, a pokouší se o vytvoření nového typu politické strany. Diskurz environmentalistického
hnutí se v tomto bodě od pojetí studentského hnutí lišil. Sociální bázi strany Zelených
představují obdobně jako u studentského a environmentalistického hnutí postmaterialisticky
orientované segmenty společnosti.
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Résumé
The aim of this thesis is to describe the relationship between student movement in the
West Germany and the formation of the West German Green Party. The author postulates that
such a connection exists in the following three areas:
1) After the collapse of the student movement, some of former activists continued their
political activity and created a number of successor movements: a spontaneistic
movement, a non-dogmatic socialist movement, and a dogmatic communist stream
including Maoist, Trockist and pro-soviet groups. Moreover, the feminist movement
can be partially regarded as a student movement’s offspring. On the other hand, there
is little connection between student movement and the genesis of the environmentalist
movement, which led to the creation of the Green Party. The success of the
environmentalist movement and willingness of large parts of the population to
participate in its protests attracted parts of the above mentioned successor movements
to engage in its activities. After revolutionary expectations of the West German radical
left had been betrayed, the socially-critical environmentalist movement offered it a
new chance to gain influence.
2) Student movements and the formation of the Green Party are results of the same
process of social change. They both stem from the process of value change, which
takes place in advanced industrial societies. This process is caused by an
unprecedented rise in the standards of living and spread of affluence, which followed
the economic boom after the World War II. A shift in values is taking place: the
majority of members of post-war generations acquire postmaterialist values. During
1960s, the first post-war generation reached productive age. Its conflict with the
materialist-oriented majority society led to the student movement. In 1970s post-war
generations represented a significant part of the society and postmaterialism was no
more restricted on the student milieu; the support for postmaterialist goals was rising.
New social movements arose, among them the environmentalist movement. The
materialism-postmaterialism conflict also caused a change in the party systems and a
new type of party entered legislatures in Germany and some other countries: the
environmentalist party.
3) As both student movement and the Green Party were result of the rise of
postmaterialist values, they demonstrate some similar aspects. Regarding the aims
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they share some themes which can be described as postmaterialists, e. g. refusal of
hierarchical social structures, radical democratic demands, women rights or rights of
the third world countries. They both also receive support from the post-materialist
segment of the society.
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