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Anotace
Práce se věnuje politice vojenské nezúčastněnosti jako specifické bezpečnostní politice
Švédska ve dvou dekádách po konci studené války, v letech 1990–2009. V průběhu
sledovaného období je pozorována slučitelnost vojenské nezúčastněnosti se zapojením
Švédska do evropských integračních struktur. Slučitelnost je posuzována na základě definice
vojenské nezúčastněnosti vycházející z obecné podmínky neúčasti ve vojenských aliancích,
a dále dvou specifických švédských podmínek, nezávislosti zahraniční politiky a odporu ke
společné obraně. Pro posuzování slučitelnosti je významné členství Švédska v EU a zapojení
země do činnosti NATO, ale i severská, resp. seversko-baltská spolupráce. Do Evropské
unie Švédsko vstoupilo v polovině 90. let, a práce sleduje vývoj SZBP, zvláště její složky
SBOP. Vedle toho se Švédsko od roku 1994 účastní programu NATO Partnerství pro mír.
Od konce studené války přistoupily k bližší spolupráci v bezpečnostní oblasti i země
severské, a to mj. spolu s pobaltskými zeměmi. Hodnocení vojenské nezúčastněnosti
Švédska mezi lety 1990 a 2009 je založeno na dvou základních prvcích švédské bezpečnostní
politiky, suverenity a solidarity.

Annotation
This thesis deals with the policy of military non-alignment as a specific security policy of
Sweden in two decades after the end of the Cold War, between 1990 and 2009. During the
reference period, the compatibility of military non-alignment with the involvement of
Sweden in European integration structures is monitored. Compatibility is assessed based on
a definition of military non-alignment, consisting of a general condition of non-participation
in military alliances, as well as two specific Swedish conditions, independent foreign policy
and resistance to common defence. Sweden's membership in the EU and its involvement in
NATO are important for the compatibility assessment, as well as Nordic and Nordic-Baltic
cooperation. Sweden joined the European Union in the mid-1990s, and the thesis follows
the development of the CFSP, especially its CSDP component. In addition, since 1994,
Sweden has been participating in NATO's Partnership for Peace programme. Since the end
of the Cold War, Nordic countries have also stepped up closer cooperation in i.a. security,
along with the Baltic countries. The assessment of Sweden’s policy of military nonalignment between 1990 and 2009 is based on two basic elements of Swedish security policy,
sovereignty and solidarity.
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Seznam zkratek
EAPC – Euroatlantická rada partnerství (Euro-Atlantic Partnership Council)
EU – Evropská unie
NATO – Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization)
NB8 – Nordic-Baltic Eight
NORDEFCO – Nordic Defence Cooperation
OSN – Organizace spojených národů
PfP – Partnerství pro mír (Partnership for Peace)
SBOP – Společná bezpečnostní a obranná politika
SEU – Smlouva o Evropské unii
SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie
SN – Společnost národů
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
SZBP – Společná zahraniční a bezpečnostní politika
USA – Spojené státy americké (United States of America)
ZEU – Západoevropská unie
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Úvod
Bezpečnostní politika Švédska se za posledních 200 let výrazně změnila. Neutralita
uplatňovaná od konce napoleonských válek přežila obě světové války, mezitím se však stalo
Švédsko součástí mezinárodních organizací s univerzálním členstvím, v jejichž rámci
usilovalo o zastavení probíhajících válečných konfliktů. Po druhé světové válce se Švédsko
pokoušelo o sjednocení severských zemí v neutrální politice mezi dvěma bloky, nakonec
však zůstalo ve studené válce stát samostatně. Dědictví studené války si Švédsko přeneslo
i přes práh 90. let 20. století, ačkoliv svou politiku neutrality přejmenovalo na vojenskou
nezúčastněnost a šíři její aplikace omezilo.
Navzdory častému zvažování Švédsko nikdy nevstoupilo do NATO, díky čemuž se
během studené války mohli švédští politici vymezovat vůči oběma blokům. Od pádu
Berlínské zdi ovšem dochází k poměrně úzké kooperaci s NATO, zvláště skrze program
Partnerství pro mír od roku 1994. Je proto otázkou, zda je tato spolupráce s NATO v souladu
s vojenskou nezúčastněností země. Zároveň je Švédsko od roku 1995 členem EU, která má
rovněž určitý zahraničně-bezpečnostní aspekt skrze SZBP. Tato politika vznikla v roce 1993
a prošla četnými změnami skrze novelizace zakládajících smluv. Práce proto pozoruje
a zaznamenává názory a reakce Švédska na jednotlivé smlouvy v částech věnujících se
SZBP, a zvláště pak SBOP, která je její součástí.
Švédsko je zároveň severskou zemí, tedy členem skupiny zemí, které jsou si
v mnohém podobné a často drží při sobě. Spolupráce v bezpečnostní oblasti není zrovna
nejpopulárnější téma v rámci této skupiny, ale přesto je především od konce studené války
čím dál častěji debatováno. Se severskými zeměmi projevují zájem o spolupráci i země
pobaltské, Litva, Lotyšsko a Estonsko, které se po znovunabytí nezávislosti snaží vzdálit od
Ruska a východní Evropy a trvale zakotvit pod označením severní Evropa.
Již před vstupem do nového tisíciletí začalo Švédsko zvažovat změnu svých cílů
v bezpečnostní sféře a prostředků, které k dosažení těchto cílů užívalo. Teroristické útoky
v New Yorku a v Madridu v letech 2001 a 2004 přivedly Švédsko na myšlenku solidarity,
kterou zakomponovalo jako jeden ze základních kamenů své bezpečnostní politiky, hned
vedle suverenity. Solidarita v rámci EU i s dalšími v průběhu let rostla a vyvrcholila v roce
2009 tzv. deklarací solidarity.
Tato bakalářská práce se věnuje švédské bezpečnostní politice na přelomu tisíciletí
s ohledem na změny v mezinárodních vztazích v 90. letech 20. století, a později s ohledem
na válku proti terorismu. Po rozpadu východního bloku začaly neutrální evropské země
3

uvažovat o větším zapojení do evropské integrace. Reakce veřejnosti na snahy politiků se
lišily, politicko-ekonomická integrace však většinou nevyvolávala rozhodný odpor. Jiná
byla situace u vojensko-bezpečnostních otázek, které jsou pro neutrální země zvlášť citlivé.
V období významných změn v mezinárodním prostředí v 90. letech 20. století se
Švédsko jakožto jeden z mála vojensky neutrálních států Evropy ocitlo ve výjimečné situaci.
V této době se země musela potýkat s tlakem integračních snah, které významně ovlivňovaly
její postoj k deklarované politice neutrality. Právě ojedinělost takového případu
v evropském kontextu je jedním z důvodů pro výběr tohoto tématu. Švédsko je přitom zemí,
u které nebyla potenciální účast v NATO v krátkodobém hledisku nikdy vyloučena.
Bezpečnostní politika Švédska obecně je sice v literatuře zpracována poměrně dobře,
nicméně nezabývá se všemi souvisejícími aspekty. Práce se proto bude primárně věnovat
zařazení Švédska v bezpečnostní struktuře Evropy a hodnocení, zda si Švédsko reálně
zanechalo svou politiku vojenské nezúčastněnosti. V neposlední řadě může téma přispět
i k pochopení politiky dalších neutrálů v Evropě.
Hlavním tématem práce je postavení Švédska v rámci bezpečnostní struktury
Evropy. Obsahově se práce zabývá bezpečnostní politikou Švédska. To souvisí především
se zapojením země do integrace v rámci Severu a EU (jako člena) i NATO (jako aktivního
účastníka programu Partnerství pro mír).
Pro pochopení tématu je třeba vysvětlit pojmy neutralita a vojenská nezúčastněnost,
které jsou v práci často používány. Vysvětlení těchto pojmů je proto věnována podstatná
část první kapitoly. Co se týče pojmů v práci dále, pro zjednodušení tato práce označuje
čtyři neutrální členy EU (Finsko, Irsko, Rakousko, Švédsko) jako „neutrály“. V textu jsou
často používány pojmy Sever či severské země, přičemž tyto zaměnitelné termíny jsou
v práci i v akademickém prostředí běžně chápány jako označení pro tuto pětici zemí:
Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko. Veškeré evropské integrační procesy, které
vyústily v EU, jsou pro zjednodušení v práci zařazeny pod značku Evropské unie. Stejně tak
jsou i pro dřívější podoby SZBP a SBOP používány pouze tyto zkratky.
Časově se práce zabývá především obdobím od začátku zásadního přehodnocování
švédské bezpečnostní politiky v roce 1990 do vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
a vyhlášení deklarace solidarity v roce 2009. Pokud je tedy v práci užit pojem „sledované
období“, je jím míněno právě rozmezí let 1990–2009. Pro pochopení kontextu jsou v úvodu
práce představeny základy švédské neutrality ve 20. století, především v jeho druhé
polovině. Teritoriálně se práce věnuje švédskému území ve vztahu k ostatním severským

4

zemím, zvláště pak podobně neutrálnímu Finsku. Dále se věnuje Evropské unii, NATO
a okrajově i USA či Rusku, které mají vliv na utváření švédské bezpečnostní politiky.
Hlavní tezí této bakalářské práce je, že v průběhu a na konci sledovaného období
bylo zapojení Švédska do evropských integračních struktur v souladu s politikou vojenské
nezúčastněnosti. K obhajobě této teze práci slouží tyto výzkumné otázky: Byla zachována
nezávislost zahraniční politiky Švédska i při účasti v SZBP? Podařilo se Švédsku vyhnout
se vzájemným bezpečnostním zárukám s jinými zeměmi? Nenarušovala solidarita ve
švédském pojetí vojenskou nezúčastněnost? A zachovávala severská, resp. seversko-baltská
spolupráce v bezpečnosti nezávislost a samostatnost zahraniční a obranné politiky Švédska?
Výzkumné otázky vychází z definice vojenské nezúčastněnosti, kterou tato práce
používá. Jak je popsáno v první kapitole, vojenská nezúčastněnost nemá jednotnou definici,
pro účely této práce však jde o neúčast země ve vojenských aliancích. Vojenskou alianci lze
v tomto případě zjednodušit na vzájemné bezpečnostní záruky, kterým by se vojensky
nezúčastněná země měla vyhnout. Švédsko pak k této obecné podmínce přidává své dvě
vlastní podmínky, založené na prvcích suverenity a solidarity, a těmi jsou nezávislá
zahraniční politika a odpor ke společné obraně.
Celá práce je členěna do tří základních celků. První část práce je teoretická, vymezuje
pojmy neutralita a vojenská nezúčastněnost a vysvětluje jejich interpretaci Švédskem. Stejně
tak zde jsou osvětleny obecné principy bezpečnostní politiky Švédska. V druhé části jsou
v práci popsány historické základy švédské neutrality, které jsou vzhledem k rozsahu
a zaměření práce omezeny na 20. století. Zde je zvláště kladen důraz na období studené
války, což má přispět k pochopení postavení Švédska na počátku 90. let 20. století. Také je
zde vysvětlen zvláštní švédský vztah k organizacím s univerzálním členstvím, který
dlouhodobě formuje zahraniční politiku Švédska. Třetí část práce je nejrozsáhlejší
a zahrnuje více kapitol. Je zde analyzováno zapojení Švédska do evropských integračních
procesů a posuzován soulad tohoto zapojení s vojenskou nezúčastněností. Práce postupně
rozebírá obecně SZBP, dále zvlášť civilní a vojenskou složku SBOP, NATO a program
Partnerství pro mír, a na závěr severskou a seversko-baltskou spolupráci.
Vzhledem k faktu, že téma obecné bezpečnostní politiky Švédska a EU je
zpracováno poměrně bohatě, vychází práce téměř výhradně ze sekundárních zdrojů,
tj. literatury. Historické souvislosti a vývoj v 90. letech jsou v literatuře zpracovány velmi
dobře. V částech věnujících se tomuto období práce vychází především z knih Nonalignment and European security policy: ambiguity at work a Nordic politics: comparative
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perspectives. První z těchto děl pochází od finsko-švédské trojice autorů Hanny
Ojannenové, Gunilly Herolfové a Rutgera Lindahla, kteří se dlouhodobě věnují zahraniční
a bezpečnostní politice EU a severských zemí. Kniha je logicky dělená na část věnující se
teorii politiky vojenské nezúčastněnosti, a dále prakticky porovnává švédský a finský model.
Autorem druhé ze zmíněných publikací je Knut Heidar, norský politolog, který se věnuje
převážně stranickým systémům. Dílo, ze kterého tato práce čerpá, systematicky pokrývá
všechny oblasti politiky a vhodně komparuje přístup k bezpečnostní politice napříč
Severem.
Vývoj po roce 1999 sledují novější díla a články v odborných časopisech.
Významným dílem zabývajícím se tímto obdobím je Scandinavian politics today od Davida
Artera. Tento finský profesor politologie zde vysvětluje historický vývoj Skandinávie a jeho
vliv na dnešní politiku jednotlivých zemí Severu. Relevantní odborné články se nacházejí
převážně v časopisech zaměřených na evropskou bezpečnostní politiku či severskou politiku
obecně. Za nejhodnotnější pro účely této práce lze považovat články Sweden and
Development of the European Security and Defence Policy: A Bi-Directional Process of
Europeanization od Fredricka Lee-Ohlssona, který v současné době působí jako poradce
u Stálé mise Švédska při OSN v New Yorku, dále The European Neutrals and NATO:
Ambiguous Partnership z pera anglického experta na mezinárodní bezpečnost Andrewa
Cotteye, a From Nordic neutrals to post-neutral Europeans: Differences in Finnish and
Swedish policy transformation od švédské dvojice výzkumníků Ulriky Möllerové a Ulfa
Bjerelda. V tomto výčtu nemůže být opomenuta ani Christine Agiusová, expertka na
bezpečnostní studia působící na Swinburne University of Technology v Melbourne
v Austrálii. Od této autorky čerpá práce hned ze tří článků, nejvýznamnějším z nich pro
potřeby práce je článek Transformed beyond recognition? The politics of post-neutrality.
V páté kapitole, která se týká severské a seversko-baltské spolupráce, práce vychází
téměř výhradně ze tří zdrojů. Jedná se o článek The rise of Nordic defence cooperation:
a return to regionalism? finského profesora politologie Tuomase Forsberga, dále o knihu
A modern Nordic Saga: politics, economy and society Ryszarda M. Czarnyho, zvláště její
kapitolu 13, a článek od Mika Winnerstiga Security Policy at Road’s End? The Roles of
Sweden and Finland in the Nordic-Baltic Defence Cooperation Process o seversko-baltské
spolupráci.
Metodický plán práce vychází z teorie dvou dimenzí švédské bezpečnostní politiky,
suverenity a solidarity, představené ve článku švédského výzkumníka Magnuse
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Christianssona Solidarity and Sovereignty: Two-Dimensional Game of Swedish Security
Policy. S důrazem na Amsterodamskou smlouvu, Lisabonskou smlouvu a deklaraci
solidarity jsou v práci zkoumány rozhodovací pravomoci Švédska v oblasti zahraniční
politiky a míra samostatnosti obrany země.
Co se týče absence švédsko-jazyčných zdrojů, nejedná se v tomto případě o zásadní
problém. Absolutní většina relevantních informací k tématu je totiž dostupná v angličtině.
Názorným příkladem může být zpráva švédské komise pro obranu, již je možné nalézt
v anglickém překladu. Před začátkem vlastního obsahu práce je ještě nutné uvést, že tato
bakalářská práce vychází z ročníkové práce s názvem „Proměna bezpečnostní politiky
Švédska v 90. letech 20. století“, která byla napsána v roce 2018, ale nebyla nikde
publikována, navazuje na ni a rozpracovává ji do podoby bakalářské práce. Tato bakalářská
práce a zmíněná ročníková práce mají stejného autora.

1. Tradiční pojetí neutrality a srovnání s konceptem vojenské
nezúčastněnosti
Současná právnická literatura rozděluje koncept neutrality na tzv. válečnou neutralitu
a neutralitu trvalou. Válečná neutralita požaduje, aby daná země byla neutrální pouze během
ozbrojeného konfliktu. V takovém případě by země, která se prohlásí za neutrální, neměla
pomáhat ani jedné ze stran konfliktu za válečným účelem. Tato definice však nevylučuje
humanitární pomoc, která je přípustná, stejně jako účast dobrovolníků z dané země ve válce.
Od konce 2. světové války byl koncept válečné neutrality považován za neslučitelný se
systémem kolektivní bezpečnosti zakotveným v Chartě OSN, což prakticky znemožnilo
další fungování tohoto konceptu.1
Trvalá neutralita je naproti tomu chápána jako permanentní stav, trvající v době míru
i války, vyznačující se především neúčastí země ve vojenských aliancích, ale i dalšími
závazky. U tohoto konceptu rozlišujeme neutralitu smluvní, tj. neutralitu zakotvenou
v zákonu, ústavě či mezinárodní smlouvě, a neutralitu ustavenou politickým prohlášením
(někdy také „neutralismus“), což je mj. případ Švédska.2 Vedle toho můžeme hledat
sémantický význam neutrality v historických dokumentech. Haagské úmluvy z let 1899
a 1907 stanovují osm znaků, které definují neutralitu: jsou to 1) vzdání se práva jít do války,

1

ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Neutralita. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C.H. Beck, 2008.
Beckovy právnické učebnice. ISBN 9788071797289, s. 821–823.
2
Tamtéž, s. 823–824.
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2) neúčast ve válce, 3) zákaz užití neutrální půdy pro válečné účely, 4) absence cizích
vojenských základen na neutrálním území, 5) zákaz použití neutrálního vojenského zařízení
cizími silami, 6) neúčast ve vojenských aliancích, 7) povinnost bránit neutralitu
a 8) nestrannost.3 Tato definice osmi kritérií, stejně jako výše citovaná právnická literatura,
zmiňuje zákaz vojenské spolupráce s válčícími stranami (resp. s účastníky vojenských
aliancí), nikoli však zákaz civilní spolupráce. Obchod neutrálních zemí s válčícími tedy
například zakázán není. V historii jsou však známy případy, kdy i obchod s nevojenským
zbožím byl vnímán jako odchylka od neutrality, a za tradičně neutrální státy tak byly
považovány jen státy autarkní.4
V době po rozpadu bipolárního světa, tedy především v 1. polovině 90. let 20. století,
Švédsko výrazně přepracovalo svůj koncept neutrální země, a to i s ohledem na zájem
o vstup do EU. Po nástupu nesocialistické vlády v září 1991 došlo ke změně v samotném
názvu bezpečnostní politiky země. V této době totiž neutrálové usilující o vstup do EU
uváděli, že vzhledem k měnícím se poměrům v Evropě a ve světě už nelze používat pojem
„neutralita“, a nahradili jej pojmem „vojenská nezúčastněnost“.5 Bezpečnostní politika
Švédska se proto od roku 1992 neprezentovala jako „neutrální“, nýbrž jako politika, jejímž
„cílem je být neutrální“.6
Nově zvolený pojem „vojenská nezúčastněnost“ má jinou charakteristiku než
klasický termín „neutralita“. Předně totiž neexistuje žádná jednotná definice tohoto pojmu,
proto je na každém státu, jak s vojenskou nezúčastněností naloží.7 Z pojmu samotného
plyne, že vojensky nezúčastněné země nemohou bránit jiné státy nebo přislíbit jiným státům
bezpečnostní záruky.8 V současné době se navíc dá švédská vojenská nezúčastněnost
specifikovat tak, že jde o odpor ke společné obraně a snahu o udržení nezávislé zahraniční
politiky. Mimo to klade Švédsko důraz na organizace s univerzálním členstvím (především
OSN, viz níže) a na spolupráci severských zemí.9 Další autoři „vojenskou nezúčastněnost“
interpretují jen jako neúčast ve vojenské alianci, pojem tak považují za užší definici
3

OJANEN, Hanna, Gunilla HEROLF a Rutger LINDAHL. Non-alignment and European security policy:
ambiguity at work. Bonn, Germany: Institut für Europäische Politik, 2000. Programme on the Northern
Dimension of the CFSP (Series), v. 6. ISBN 95-176-9100-9, s. 11.
4
Tamtéž, s. 19.
5
BONNÉN, Preben, ed. Towards a Common European Security and Defence Policy. Hamburg: LIT Verlag,
2003. ISBN 382586711, s. 84.
6
HEIDAR, Knut. Nordic politics: comparative perspectives. Oslo: Universitetsforlaget, c2004. ISBN 82150-0628-0, s. 240.
7
OJANEN, Hanna, Gunilla HEROLF a Rutger LINDAHL. Non-alignment and…, s. 5, 10 a 27.
8
Tamtéž, s. 243.
9
Tamtéž, s. 227 a 250.
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neutrality.10
Práce vychází z toho, že účast ve vojenských aliancích a vzájemné bezpečnostní
záruky jsou překrývající se pojmy. Právě tuto obecnou podmínku pak práce považuje za
stěžejní při vyhodnocování, zda si Švédsko ve sledovaném období zachovalo politiku
vojenské nezúčastněnosti. Vzhledem k intepretaci vojenské nezúčastněnosti ve švédském
pojetí se vedle této obecné podmínky přidávají i dvě specifické, a to nezávislá zahraniční
politika a odpor ke společné obraně. Na základě obecné podmínky neúčasti ve vojenské
alianci, a dvou specifických podmínek týkajících se samostatnosti zahraniční a obranné
politiky, tak práce hodnotí reálné postavení Švédska ve sledovaném období.
Pro doplnění je nutno také uvést, že někteří odborníci považují vojenskou
nezúčastněnost za pojem totožný s pojmem „neutralita“.11 Dle tohoto názoru se tak neutrální
země po konci studené války jen „přejmenovaly“. Autor práce se však s tímto pojetím
neztotožňuje a považuje definici pojmů za odlišnou. Je tomu tak především proto, že země
fakticky změnily svůj přístup a zapojily se do politicko-ekonomické integrace v Evropě,
kterou do této doby v takové míře odmítaly.

1.1.

Vojenská nezúčastněnost jako prostředek? Přístupy k bezpečnostní
politice Švédska a její cíl
Pro pochopení švédské bezpečnostní politiky je třeba porozumět funkčnímu přístupu,

který severské země vůči této politice uplatňují. Funkční přístup je založen na
třech základních prvcích. Zaprvé, důležitá je pro ně aktivní účast na činnosti organizace, ne
formální členství v organizaci. Zadruhé, státy podporují zapojení více mezinárodních
organizací při řešení určité krize, a to i v případě, že se pole působnosti těchto organizací
překrývá. A zatřetí, státy přikládají větší váhu konkrétním činům organizací než vznešeným
institucionálním cílům.12
Aplikací politiky vojenské nezúčastněnosti, stejně jako aplikací jakékoli jiné
bezpečnostní politiky, si státy stanovují cíl, ten se však mezi jednotlivými zeměmi může
10

AGIUS, Christine. Transformed beyond recognition? The politics of post-neutrality. Cooperation and
Conflict [online]. 2011, 46(3), s. 370–395 [cit. 2019-01-12]. DOI: 10.1177/0010836711416960. ISSN
00108367. Dostupné z: https://journals-sagepubcom.ezproxy.is.cuni.cz/doi/abs/10.1177/0010836711416960, pozn. 1.
11
LÖDÉN, Hans. Reaching a vanishing point? Reflections on the future of neutrality norms in Sweden and
Finland. Cooperation and Conflict [online]. 2012, 47(2), s. 271–284 [cit. 2019-01-05]. DOI:
10.1177/0010836712445343. ISSN 14603691. Dostupné z: https://journals-sagepubcom.ezproxy.is.cuni.cz/doi/10.1177/0010836712445343, pozn. 3.
12
OJANEN, Hanna, Gunilla HEROLF a Rutger LINDAHL. Non-alignment and…, s. 244–245.
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lišit. Určit cíl politiky vojenské nezúčastněnosti Švédska nebylo po konci studené války
zcela jednoduché. Někteří autoři mají za to, že Švédsko (např. na rozdíl od Finska) mělo
nezúčastněnost za konečný stav. To odvozují z mírnějších snah o členství v NATO
a z historicky kladného vztahu obyvatelstva k neutrální politice.13 Jiná literatura uvádí, že
minimálně určitá část Švédů si chtěla skrze nezúčastněnost připravit půdu pod nohama
a včas se zapojit do některé z vojenských aliancí.14
Na podzim 1999 přišli liberálové s jednoznačným návrhem: Švédsko by mělo v co
nejbližší době vstoupit do NATO. Jejich argumentace se skládala ze tří premis. První z nich
byla, že Švédsko možná v budoucnu bude potřebovat NATO, ale především v tehdejší době
potřebovali Švédsko v NATO jeho východní spojenci – pobaltské státy a Finsko. Za druhý
předpoklad vstupu do NATO liberálové označovali domněnku, že hlavním cílem všech
evropských zemí je zabezpečit mír společně. Poslední premisa zahrnuje výše zmíněnou
teorii, která považuje politiku nezúčastněnosti za prostředek k dosažení jiných cílů (v tomto
případě je cíl popsán v druhém předpokladu).15 Přestože ke vstupu země do NATO nakonec
nedošlo, návrh rozvířil ve Švédsku živou debatu.
Po vstupu do nového tisíciletí přijala i švédská vláda nový přístup. Přestože v té době
byli u moci sociální demokraté, tradiční podporovatelé neutrality, v roce 2000 převzala
vláda rétoriku, která označovala tehdejší bezpečnostní politiku země za prostředek. 16 Tato
změna byla potvrzena v roce 2002, kdy došlo k nové definici bezpečnostní politiky: na rozdíl
od definice z roku 1992 tak Švédsko nemá za „cíl být neutrální“, nýbrž má pouze „mít
možnost zůstat neutrální“.17

2. Švédská neutralita ve 20. století
Švédské království svou již dříve započatou neutralitu znovu deklarovalo společně
s ostatními skandinávskými zeměmi (Dánsko a Norsko) na počátku 20. století, a to
v prosinci 1912. Tento akt byl potvrzen prohlášením neutrality trojicí skandinávských králů
po začátku války v prosinci 1914. Švédská neutralita však byla v období 1. světové války
těžce zkoušená. Zatímco švédský král Gustav V. zastával proněmecký postoj, švédská vláda
13

BONNÉN, Preben, ed. Towards a Common..., s. 84.
OJANEN, Hanna, Gunilla HEROLF a Rutger LINDAHL. Non-alignment and…, s. 208.
15
Tamtéž, s. 207–208.
16
FORSBERG, Tuomas a Tapani VAAHTORANTA. Inside the EU, outside NATO: Paradoxes of Finland's
and Sweden's post‐neutrality. European Security [online]. 2001, 10(1), s. 68–93 [cit. 2018-02-26]. DOI:
10.1080/09662830108407483. ISSN 0966-2839. Dostupné z:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09662830108407483, s. 79.
17
HEIDAR, Knut. Nordic politics…, s. 240.
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navzdory vnitřním rozdílným názorům trvala na politice neutrality. Vládní kabinet si tuto
pozici obhájil, a Švédsko tak zůstalo po celou dobu války neutrální.18
Švédsko následně vyhlásilo neutralitu i v období 2. světové války. Přestože původní
snahou bylo zaručit se vzájemně za ostatní skandinávské země včetně Finska, k tomuto
kroku nakonec státy nepřistoupily a na setkání v říjnu 1939 deklarovaly pouze „solidaritu“.19
Švédsko se však překvapivě odhodlalo k jinému rozhodnutí, a to pomoci Finsku během
tzv. zimní války se SSSR. Zcela řádným účastníkem války se však Švédsko nestalo.
Každopádně se do Finska vydalo více než 8 700 dobrovolníků a švédská armáda vyslala
zhruba 1/3 tehdejšího nepříliš velkého zbrojního arzenálu. Rozhodnutí o sice silné, avšak
neoficiální pomoci, bylo ovlivněno obavami Švédů ze Sovětského svazu.20 Ten byl tak po
finské kapitulaci považován za hlavní hrozbu války.
Ačkoliv bylo, jak už je uvedeno výše, Švédsko během 2. světové války státem
neutrálním, v různých fázích války se přiklánělo k jedné či druhé straně. Pro Německou říši
bylo v prvních letech války zásadní, že jí Švédsko umožnilo dodávky železné rudy, která
byla v Německu použita na další zbrojení.21 Vrcholem proněmeckých sympatií Švédska byl
přechod 163. pěší divize německé armády přes švédské území v červnu 1941, který
Německu umožnil snadnější útok na SSSR. Souhlas s touto akcí je považován za
nekompatibilní

s uplatňováním

politiky

neutrality.22

Po

zjištění,

že

Německo

pravděpodobně válku nevyhraje, přistoupilo Švédsko od léta 1943 postupně k omezení
obchodu s Německem, a naopak začalo více obchodovat se Spojenci.23

2.1.

Bezpečnostní politika Švédska v období studené války
Po druhé světové válce bylo postavení Skandinávie v postupně se utvářející

atmosféře bipolárního světa nejasné. Zatímco Norsko a Dánsko patřily jako země okupované
Německem mezi vítěze, Finsko bylo poraženým státem a Švédsko zůstávalo neutrální.
Především mezi Švédskem, Dánskem a Norskem probíhaly debaty o integraci a vybudování
samostatného obranného paktu, který by balancoval moc USA a SSSR. Tato myšlenka,
propagovaná Švédy od počátku roku 1948, ztroskotala mj. kvůli snaze Norska

18

BUDIL, Ivo T. Dějiny Skandinávie. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. ISBN 978-807-5532-282,
s. 358–361.
19
ŠTĚPÁN, Jiří. Švédsko. Praha: Libri, 2010. Stručná historie států. ISBN 978-80-7277-464-7, s. 112.
20
Tamtéž.
21
BUDIL, Ivo T. Dějiny Skandinávie, s. 367.
22
Tamtéž, s. 368.
23
Tamtéž.
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zakomponovat do bezpečnostní spolupráce i pro něj klíčové Spojené státy. Dánsko a Norsko
tak v roce 1949 vstoupily do NATO, a tím švédské představy o skandinávské bezpečnostní
unii definitivně skončily.24
Po této krátké epizodě se Švédsko okamžitě rozhodlo, že bude jako neutrální stát
mezi dvěma bloky vystupovat samostatně.25 Rozhodnutí stát se neutrální zemí bylo
motivováno pragmatičností tohoto kroku. Zaprvé, neutralita měla ve Švédsku svou tradici,
lidovou podporu, a stejně tak jí byli nakloněni politici dodnes nejsilnější politické strany –
sociální demokracie.26 Zadruhé, politici ze Švédska i z dalších zemí západního bloku měli
obavy, že případný vstup Švédska do NATO by Finsko, které bylo ve svých možnostech
limitováno smlouvou se SSSR, připoutal mnohem pevněji k Sovětskému svazu.27 Třetí
důvod, který byl pro zastánce neutrality možná tím nejdůležitějším, spočíval v tom, že čelní
představitelé Švédska věřili, že neutralita by v případě války (alespoň na čas) fungovala.
Představa o ozbrojeném konfliktu v začátcích studené války byla obecně taková, že
by supervelmoci použily jaderné zbraně, a to primárně vůči druhé ze supervelmocí – tedy
zbraně USA vůči SSSR a naopak. V prvních letech po konci druhé světové války však bylo
kvůli geografické vzdálenosti pro obě země problematické zasáhnout druhou supervelmoc
tak, aby jí jaderné zbraně výrazně uškodily. Jaderné hlavice proto měly reálně mířit na
evropské země nacházející se poblíž železné opony, které náležely do nepřátelského bloku.
Švédsko se cítilo být svou geografickou polohou ohroženo, a řídilo se tedy doktrínou
marginality. Tato doktrína stanovovala, že v případné válce by supervelmoci nejprve útočily
na spojence druhé supervelmoci, a ostatní země (včetně neutrálů) by útoky supervelmocí
zasáhly až později. V době, kdy by neutrálové byly do války zataženy, měly být podle
odhadů už arzenály jaderných zbraní obou supervelmocí prázdné.28
Je nutné zmínit, že švédská neutralita za studené války měla určité odchylky od
tradičního pojetí neutrality. Švédsko neskrývalo své sociální a kulturní hodnoty sdílené se
Západem. Navíc bylo jasné, že pokud by došlo k otevřenému konfliktu mezi
24

ARTER, David. Scandinavian politics today. 2nd ed. Manchester: Manchester University Press, 2008.
ISBN 978-0-7190-7853-8, s. 261–263.
25
DALSJÖ, Robert. The hidden rationality of Sweden's policy of neutrality during the Cold War. Cold War
History [online]. 2014, 14(2), s. 175–194 [cit. 2018-08-10]. DOI: 10.1080/14682745.2013.765865. ISSN
14682745. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14682745.2013.765865, s. 192.
26
Tamtéž, s. 176.
27
HAUSER, Ernest O. Does Sweden Dare Stay Neutral? Saturday Evening Post [online]. 1957, 230(9), s.
26–29 [cit. 2018-08-10]. ISSN 00489239. Dostupné z:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=asn&AN=20695
816&site=eds-live&scope=site&lang=cs, s. 63.
28
DALSJÖ, Robert. The hidden rationality…, s. 188–191.
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supervelmocemi, švédská vláda by byla nucena s NATO spolupracovat, či přinejmenším
poskytnout členům NATO svůj vzdušný prostor, což by bylo považováno za porušení
neutrality. Sovětský svaz si vysoké pravděpodobnosti takového scénáře byl dobře vědom
a Švédsko za plně neutrální nikdy nepovažoval.29 Vzhledem k tomu někteří odborníci tvrdí,
že švédská deklarovaná neutralita byla v době studené války nevýhodná.30

2.2.

Švédsko a multilaterální diplomacie ve 20. století
Nejen pro Švédsko, ale i pro ostatní neutrální státy bylo zapojení do organizací

s (téměř) univerzálním členstvím a působností po skončení každé ze světových válek
kontroverzní.31 Kritici po vzniku Společnosti národů namítali, že Švédsko může být skrze
členství v organizaci zataženo do války. Nakonec však vyhrál tábor zastánců členství
v celosvětové mezinárodní organizaci s argumentem, že účast přispěje ke kolektivní
bezpečnosti, a Švédsko tak po 1. světové válce vstoupilo do nově vzniklé globální
organizace. Zde bylo nejen Švédsko, ale celá Skandinávie poměrně úspěšným mírotvůrcem
a diplomatem, což signalizuje např. „stálé křeslo“ v Radě SN.32 Po neúspěšných snahách
o vzájemné bezpečnostní záruky napříč státy se Švédsko v roce 1936 vrátilo k neutralitě (viz
výše).33
Také po 2. světové válce padaly podobné argumenty proti vstupu do OSN, nakonec
však i do této organizace Švédsko vstoupilo s poukazem na obdobné důvody jako při vstupu
do SN. Skandinávské státy v čele se Švédskem pojaly Organizaci spojených národů jako
platformu pro sdílení názorů a v průběhu let se staly respektovanými členy organizace napříč
celým světem.34 Důkazem tomu budiž i to, že první dva generální tajemníci OSN pocházeli
z Norska (Trygve Lie) a Švédska (Dag Hammarskjöld).35 Od té doby se OSN stala
významným prvkem nezávislé zahraniční politiky severských zemí, přičemž skandinávské
státy zde dodnes kladou důraz na mírové mise, dbají na vysoké příspěvky na rozvojovou
pomoc a přikládají velký význam mezinárodnímu právu.36
29

HEIDAR, Knut. Nordic politics…, s. 232.
DALSJÖ, Robert. The hidden rationality…, s. 184–187.
31
OJANEN, Hanna, Gunilla HEROLF a Rutger LINDAHL. Non-alignment and…, s. 14.
32
NOVOTNÁ, Markéta. TRNITÁ CESTA K SEVERSKÉ SPOLUPRÁCI. Political Sciences / Politické
Vedy [online]. 2014, (3), s. 152–169 [cit. 2018-09-08]. ISSN 13352741. Dostupné z: https://www-ceeolcom.ezproxy.is.cuni.cz/search/viewpdf?id=6270, s. 158.
33
Tamtéž, s. 159.
34
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Manchester: Manchester University Press, 2000. ISBN 07-190-5779-5, s. 198.
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3. Suverenita jako prvek švédského pojetí vojenské nezúčastněnosti
V článku Magnuse Christianssona je popsána teorie dvou dimenzí, kterou švédská
vláda v bezpečnostní politice aplikuje. Mezi tyto dvě dimenze se řadí suverenita a solidarita,
projevující se v obou složkách bezpečnostní politiky, v politice zahraniční i obranné.37 Právě
skrze tuto teorii práce vysvětluje pokračování vojenské nezúčastněnosti ve sledovaném
období.
Suverenita je tradiční koncept bezpečnostní politiky, který poukazuje na prioritu
rozhodovat o bezpečnostní politice své země samostatně. Ze své podstaty je i ve Švédsku
tento koncept interpretován jako důraz na nezávislost, spíše než vzájemnou závislost zemí.
Přestože tak mají švédské ozbrojené síly za úkol jednat v zahraničí (samostatně i společně
s dalšími) i bránit Švédsko spolu s ostatními, primárním úkolem armády je bránit zemi
samostatně. Prohlášení „Defence Bill“, které je každý rok schvalováno švédským
parlamentem a je považováno za oficiální politiku Švédska, již tradičně požaduje, aby byly
švédské ozbrojené síly schopné ubránit Švédsko. Především od roku 2000 však panují
pochyby, zda tomu tak skutečně je.38
Pro vyjasnění švédské pozice je důležité vysvětlit různé interpretace pojmu
bezpečnostní politika. EU vnímá společnou bezpečnostní politiku jako kooperaci, která
nutně nemusí směřovat ke společné obraně či jednotné zahraniční politice. Naproti tomu
Švédsko považuje bezpečnostní politiku za pojem zastřešující jak zahraniční, tak i obrannou
politiku, a proto je z názvu Společná zahraniční a bezpečnostní politika od začátku
nervózní.39

3.1.

Nezávislá zahraniční politika
Zahraniční politika Švédska je některými experty označována jako aktivní

internacionalismus.40 Tato politika se vyznačuje mj. vřelým vztahem k OSN, zapojením do
mírových misí, vysokou rozvojovou pomocí a kladením důrazu na dodržování
mezinárodního práva.41 Z hlediska pokračování vojenské nezúčastněnosti je pro Švédsko
37
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klíčové zachovat nezávislost této politiky, tj. rozhodovat o její podobě vždy jen se souhlasem
švédské vlády. Potenciální ohrožení prvku nezávislosti může představovat SZBP 42, která od
svého vzniku v roce 1993 do roku 2009 prošla významnými změnami.
Téměř všechny relevantní švédské politické strany vnímají EU jako základ moderní
zahraniční politiky.43 Proto je pro Švédsko důležité, aby byla SZBP slučitelná s prvkem
nezávislosti zahraniční politiky Švédska. Zde je nutné uvést, že nezávislost zahraniční
politiky nesouvisí s jevem, který se nazývá přizpůsobování. Tím jsou míněny změny
v zahraniční politice Švédska, které probíhají za účelem co největšího souladu se SZBP.44
Toto přizpůsobování pro nezávislost zahraniční politiky nehraje roli, jelikož SZBP je
především rétorickou politikou.45 Švédsko tak postupuje v souladu s výše uvedeným
funkčním přístupem, kterým klade důraz na konkrétní kroky spíše než na formální
prohlášení.
Pro nezávislost švédské zahraniční politiky je důležité zachovat jednomyslné
hlasování, které umožní jakémukoli státu vetovat rozhodnutí týkající se SZBP. Tento způsob
hlasování byl při vyjednávání Amsterodamské smlouvy46 napadán jako neefektivní a bylo
diskutováno o alespoň částečném zrušení tohoto způsobu a o přechodu ke kvalifikované
většině47. Přestože v praxi k vetování rozhodnutí v oblasti SZBP příliš nedochází, hrozba
veta je důležitým nástrojem při vyjednávání a ovlivňuje konečné znění přijatých
rozhodnutí.48 Ačkoliv o některých sekundárních otázkách se od přijetí Amsterodamské
smlouvy hlasuje kvalifikovanou většinou, při zásadních hlasováních se nakonec Švédsku
i dalším podařilo zachovat jednomyslné hlasování.49 Pro Švédsko je v tomto ohledu důležité
i to, že rozhodnutí v oblasti SZBP nepodléhají kontrole Soudního dvora EU.50
42
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Dosavadní vývoj SZBP naznačuje, že Švédsko prosadilo své priority do současné
podoby SZBP více, než ostatní členové ovlivnili švédskou zahraniční politiku. Již od vzniku
SBOP51 v roce 1999 Švédsko klade důraz na civilní složku této politiky.52 Civilní složku zde
reprezentuje krizové řízení a většina mírových misí.53 Původně bylo Švédsko v prosazování
civilní složky téměř osamoceno a jeho aktivita byla vnímána spíše jako snaha zabránit užší
spolupráci v rámci SBOP.54 Tak se dělo především proto, že většina států chtěla klást důraz
na vojenskou složku SBOP, o kterou mělo Švédsko zpočátku menší zájem.55 Navzdory
vojenské nezúčastněnosti, kterou řada členů EU vnímá jako problematickou, se však
neutrálům podařilo prosadit některé návrhy týkající se krizového řízení. Švédsko a další totiž
poukázaly na nedostatečné krizové řízení v Kosovu v roce 1999 a s tím spojený chaos.56
V rámci Amsterodamské smlouvy tak byl schválen švédsko-finský návrh úpravy
podoby tzv. petersberských misí, které nově spadaly přímo pod EU.57 Tyto mise, adresované
původně ZEU58, byly formulovány v létě 1992 tak, že se skládaly ze tří komponentů:
humanitárních a záchranných operací (peace shaping), mírových operací (peacekeeping),
a krizového řízení (včetně peace-makingu).59 Po převedení petersberských misí pod
hlavičku EU tak mělo Švédsko motivaci více se zapojovat do SBOP, např. v porovnání
s programem NATO Partnerství pro mír zde bylo totiž řádným členem organizace a mělo
vhled do celého procesu.60
Jedním z prvků SZBP, který švédské vládě při vyjednávání Amsterodamské smlouvy
vadil, byla funkce Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní
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politiku.61 Tato pozice nakonec navzdory nesouhlasu některých států zřízena byla.62 Projevy
jednotnější zahraniční politiky a pozorovatelský status EU v OSN však přispěly k oslabení
postavení severských členů EU v OSN, což zmíněné země včetně Švédska vidí jako
problematické. Příčinou ztráty výjimečné pozice severských zemí v OSN může být i fakt, že
třetí státy často vnímají EU jako jeden celek bez ohledu na realitu rozdílné míry integrace
jednotlivých států.63
Navzdory všemu výše uvedenému je účast v SZBP dle mínění expertů slučitelná
s politikou vojenské nezúčastněnosti.64 Odkazují se přitom především na zachování
jednomyslného hlasování o základních liniích SZBP v Radě EU a faktu, že ani země, jež je
součástí EU, nemůže být k účasti na SZBP nucena.65 Amsterodamská smlouva také podle
expertů byla příležitostí k posílení EU ve světě, a ne nátlakem k těsnější integraci
v bezpečnostní politice, a to i svým důrazem na zahraniční politiku, spíše než na obrannou.66
Co se tedy týče podmínky nezávislé zahraniční politiky, byla v tomto ohledu zachována.

3.2.

Odpor ke společné obraně
Obranná politika Švédska prošla ve sledovaném období poměrně velkými změnami.

Vysoké výdaje a důraz na teritoriální obranu země představovaly od 2. světové války až do
počátku 90. let 20. století základy pro fungování švédských ozbrojených sil.67 Spolu se
zahraniční politikou neutrality tvořila tato koncepce bezpečnostní politiku známou jako
„ozbrojená neutralita“. Od počátku 90. let 20. století však začalo přehodnocování této
koncepce, vystřídala ji snaha o větší zájem na spolupráci v rámci EU i mimo ni. Když
švédská vláda v rámci 2004 odstoupila od politiky ozbrojené neutrality, šlo spíš jen
o formální potvrzení již aplikované praxe.68 Už předtím, na konci 90. let 20. století, švédská
vláda oznámila, že pro zemi neexistuje žádná bezprostřední hrozba, a upustila tak od kladení
důrazu na teritoriální obranu.69 Nová obranná politika byla definována snižováním
61
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vojenských výdajů a zapojením do společných zahraničních misí, které měly za úkol
udržovat mír ve světě.70 Existence SBOP, stejně jako partnerství s NATO, však byla stále
pro většinu Švédů z hlediska odporu ke společné obraně s jinými státy problematická.
Většina důležitých změn v SZBP zahrnutých do Amsterodamské smlouvy už je
popsána v podkapitole výše, dosud však nebyla zmíněna vojenská složka SBOP. Již při
vyjednávání Amsterodamské smlouvy se ukázalo jako problematické, že panovaly různé
názory na cíle nově vzniknuvší SBOP. Německo podporovalo švédské představy o SBOP,
která z EU udělá civilní velmoc, jež bude organizovat mírové a humanitární mise po celém
světě. Spojené království naproti tomu považovalo SBOP za evropskou odnož NATO, která
měla Severoatlantickou alianci podporovat. Francie pak vnímala SBOP jako základ pro
evropskou armádu.71 Právě proto ani po ratifikaci Amsterodamské smlouvy nebylo jasné,
jak se bude SBOP realizovat, a mezi veřejností se nepřestávaly šířit zprávy o tom, že se jedná
o společnou obranu.72
Obavy z přílišné militarizace EU však byly brzo zmírněny praktickou účastí Švédska
ve vojenské složce SBOP. Ta se skládá především z vojenských operací, vojenských misí
a také tzv. battlegroups. Battlegroups jsou síly rychlé reakce EU, které sestávají z vojáků
členských států, a mohou být nasazeny právě v některých misích či operacích EU ve třetích
zemích. Švédsko se zapojilo hned do první vojenské operace EU s názvem Artemis
probíhající v Demokratické republice Kongo v létě 2003. Tato Francií vedená operace byla
považována za úspěch vzhledem k rychlému snížení napětí a zklidnění konfliktu. Účast
Švédska na úspěšné operaci nejenom že uklidnila švédskou veřejnost, ale také přispěla
k posílení vlivu Švédska v oblasti SBOP.73
Je však nutné upozornit, že tato operace byla autorizována OSN, což bylo pro
švédské rozhodnutí účastnit se klíčové. Jak je uvedeno výše, podpora univerzální organizace
je základem švédské zahraniční politiky, a bez jejího souhlasu by se Švédsko operace nejspíš
neúčastnilo.74 V rámci battlegroups se Švédsko ujalo rovnou vedení severské battlegroup,
a zároveň do ní přispívalo nejvíce vojáky.75 Dřívější obavy starých členů EU, že neutrálové
70
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budou brzdit SZBP (a zvláště SBOP), se tak nepotvrdily, a naopak Švédsko dodnes patří
k nejaktivnějším členům v činnosti SBOP.76
Co se týče spolupráce s NATO, jako první se nabízí otázka vstupu do této vojenské
aliance, která však ve sledovaném období nebyla patrně vůbec zvažována jako reálná
možnost. Když odhlédneme od očividného rozporu členství v NATO s politikou vojenské
nezúčastněnosti, stále zde nalezneme několik silných faktorů, které k takovému závěru
přispěly. Předně švédská veřejnost vytrvale nesouhlasila s členstvím v NATO a tento názor
během sledovaných 20 let nezměnila.77 Důležitý je také postoj sociálních demokratů,
permanentně nejsilnější švédské politické strany, která je v opozici k členství neměnná.
Přestože od počátku sledovaného období měla pravice, která členství v NATO podporuje,
po nějakou dobu ve švédském parlamentu většinu, nikdy se ve skutečnosti nepokoušela
prohlasovat vstup do NATO, a to ze dvou důvodů. Zaprvé, ani pravice nebyla vnitřně
jednotná, jelikož dvě menší strany, centristi a křesťanští demokraté, se členstvím spíše
nesouhlasily.78 A zadruhé, přestože sociální demokraté v části sledovaného období nebyli ve
vládě, jejich pozici nejsilnější strany respektuje i středopravý blok a bez jejich souhlasu do
NATO vstoupit nechce.79 Někteří experti k tomu podotýkají, že středopravá vláda po roce
2006 vstupu do NATO dosáhnout mohla, ale nechtěla na to vynakládat politický kapitál.80
Přes odpor k členství v NATO však Švédsko s touto vojenskou aliancí úzce
spolupracuje. Za první, a zřejmě i nejvýznamnější formát spolupráce můžeme považovat
program NATO Partnerství pro mír. Tento program, kterého se Švédsko účastní od roku
1994, nevzbuzuje v zemi žádné kontroverze. Od počátku jej podporují dokonce i silní
zastánci tradiční neutrality, jelikož jej vnímají primárně jako nástroj zvyšující důvěru
a politickou inkluzi.81 Ještě na konci 90. let 20. století švédská komise pro obranu doufala,
že ruská účast v PfP přispěje ke snížení nedůvěry mezi Ruskem a Západem.82 Vstup do PfP
tak podpořily i strany, které nesouhlasí s integrací do evropských struktur – levice a zelení
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–, jelikož účast v programu nevnímaly jako přiblížení se členství v NATO.83 V kontrastu
s tím však někteří experti tvrdí, že PfP je nástrojem rozšíření NATO.84 Před účastí v PfP se
každopádně ve Švédsku ani v žádné jiné zemi nekonalo referendum o vstupu do programu,
což bylo odůvodněno i tím, že podmínky spolupráce v rámci PfP si každá země vyjednává
zcela individuálně. Švédská vláda tedy veřejnosti sdělila, že za stanovených podmínek účast
v programu nebude v rozporu s politikou vojenské nezúčastněnosti, a tím debatu ukončila.85
V rámci PfP se Švédsko už od roku 1996 účastní každý rok mnoha společných misí s členy
NATO a pravidelně vysílá řádově stovky vojáků.86 Ve Švédsku sídlí i jedno ze školicích
středisek PfP.87
Švédsko se zapojuje i do dalších činností NATO, a to v rámci EAPC. Vzhledem
k úspěšnosti programu PfP byla v roce 1997 zřízena EAPC jako multilaterální fórum, které
by mělo sloužit jako platforma pro dialog se všemi zeměmi Evropy i bývalými svazovými
republikami SSSR, které nejsou členy NATO.88 Švédsko se účastní EAPC již od vzniku
tohoto fóra.89 Podobně Švédsko v roce 2004 vyslalo stálou delegaci do Parlamentního
shromáždění NATO, kde přešlo od statusu hostujícího pozorovatele k přidruženému
členství.90
Žádná z těchto aktivit v rámci NATO nebyla ve sledovaném období považována za
rozpornou s politikou vojenské nezúčastněnosti, a to mj. proto, že švédští představitelé
prohlašují, že Švédsko nesměřuje k členství v žádné vojenské alianci.91 Také experti se ještě
na konci sledovaného období domnívali, že Švédsko se řádným členem NATO nikdy
nestane, přestože partnerství mezi zemí a NATO je velmi silné.92 Přesto lze v určitých
ohledech Švédsko považovat za více transatlantické než některé členy NATO,
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a představitelé NATO pod podmínkou anonymity přiznávají, že Švédsko je lepší partner než
řada členů této vojenské aliance.93
Jak je v této podkapitole prokázáno, SBOP ani zapojení Švédska v činnosti NATO
neohrozilo samostatnost obranné politiky Švédska. Nedošlo tak k prolomení odporu ke
společné obraně, a zůstala tedy zachována jedna z podmínek vojenské nezúčastněnosti země.

4. Solidarita jako prvek švédského pojetí vojenské nezúčastněnosti
Solidarita se během sledovaného období stala základním prvkem evropské
a bezpečnostní politiky Švédska, přičemž k zakotvení solidarity se země začala přibližovat
již změnou bezpečnostní doktríny v roce 1992 (viz výše).94 Oficiálně se o solidaritě
v bezpečnostní politice země však hovoří až od teroristických útoků v Madridu v roce 2004,
které donutily k reakci celou EU.95 Příklon k solidaritě byl deklarován i formálním
ukončením konceptu ozbrojené neutrality, který je popsán již výše. Solidarita je každopádně
ve Švédsku vnímána spíše v civilním kontextu.96
I historicky se ve švédské politice objevuje pojem solidarita, byl však aplikován spíše
v zahraniční politice, a to v sousloví mezinárodní solidarita. Pod heslem „rovnost doma,
spravedlnost

ve

světě“

usilovalo

sociálně

demokratické

Švédsko

o dodržování

mezinárodního práva, a to ať už v případě vlád porušujících práva svých občanů, tak
i nelegálních aktivit jednoho státu vůči druhému. V rámci této mezinárodní solidarity
Švédové podporovali i právo na sebeurčení.97
Při vyjednávání Smlouvy o Ústavě pro Evropu98 se diskutovala možnost vzájemných
bezpečnostních záruk, proti kterým Švédsko vystupovalo, jelikož jejich existence by byla
v rozporu s vojenskou nezúčastněností. Švédsko i další státy skeptické ke společné obraně
v rámci EU prosazovaly místo toho např. rozšíření petersberských misí či vznik obranné
agentury.99 V konečné verzi Smlouvy o Ústavě pro Evropu se nakonec objevila klauzule
solidarity (viz níže), ale i vznik stálé strukturované spolupráce. Švédská vláda o konečné
podobě smlouvy prohlásila, že se v zásadě žádná změna v SZBP nekoná, a tato smlouva tedy
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není v rozporu s politikou vojenské nezúčastněnosti.100 Ještě, než Švédsko přistoupilo
k ratifikaci této smlouvy, se však proces jejího přijímání v celé Evropě zastavil a smlouva
tak nikdy nevstoupila v platnost.
Švédské pojetí solidarity v roce 2004 odkazovalo na prohlášení Rady EU z března
téhož roku, kterým Rada reagovala na teroristické útoky v Madridu. Toto prohlášení bylo
později formulováno v článku 222 SFEU101, tedy v tzv. doložce solidarity. Článek 222
SFEU hovoří o solidaritě mezi členskými státy EU v případě teroristických útoků či přírodní
pohromy. Jeho první dva odstavce zní takto:
„1. Pokud je některý členský stát cílem teroristického útoku nebo obětí přírodní nebo
člověkem způsobené pohromy, jednají Unie a její členské státy společně v duchu solidarity.
Unie uvede do pohotovosti veškeré nástroje, které má k dispozici, včetně vojenských
prostředků poskytnutých členskými státy, aby:
a)

— odvrátila teroristickou hrozbu na území členských států;
— chránila před případným teroristickým útokem demokratické instituce a civilní
obyvatelstvo;
— poskytla členskému státu pomoc na jeho území v případě teroristického útoku,
pokud o to požádají jeho politické orgány;

b)

poskytla členskému státu pomoc na jeho území v případě přírodní nebo člověkem

způsobené pohromy, pokud o to požádají jeho politické orgány.
2. Pokud je některý členský stát cílem teroristického útoku nebo obětí přírodní či člověkem
způsobené pohromy, ostatní členské státy mu na žádost jeho politických orgánů poskytnou
pomoc. Za tím účelem členské státy koordinují svou činnost v Radě.“
Přestože je v článku 222 SFEU obsažena zmínka o vojenských prostředcích, pro Švédsko
i další neutrály v EU je zásadní politické prohlášení, které k SFEU členské státy připojily.
Jedná se o prohlášení č. 37, které stanovuje, že „(…) žádné z ustanovení článku 222 [není]
určeno k tomu, aby ovlivňovalo právo jiného členského státu na volbu nejvhodnějšího
prostředku ke splnění svého závazku solidarity (…)“. Právě díky tomuto prohlášení totiž
švédská vláda ani odborníci nevidí rozpor mezi solidaritou v krizových situacích
a vojenskou nezúčastněností.102
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Snahy o zavedení vzájemných bezpečnostních záruk se znovu objevily při
vyjednávání Lisabonské smlouvy103. V Lisabonské smlouvě se nakonec objevuje
tzv. klauzule vzájemné obrany, která je definována v článku 42.7 SEU104. Článek zní takto:
„Pokud se členský stát stane na svém území cílem ozbrojeného napadení, poskytnou mu
ostatní členské státy pomoc a podporu všemi prostředky, které jsou v jejich moci, v souladu
s článkem 51 Charty Organizace spojených národů. Tím není dotčena zvláštní povaha
bezpečnostní a obranné politiky některých členských států.“. Nejprve je vhodné uvést, že
článek 51 Charty OSN hovoří o individuální a kolektivní sebeobraně, na kterou zde SEU
naráží. Co se týče samotného článku 42.7 SEU, ten byl jakožto kontroverzní bod předmětem
debat při vyjednávání.
Švédsko a další neutrálové původně požadovali, aby se namísto slov „poskytnou mu
ostatní členské státy pomoc (…)“ v článku objevilo znění „může požádat, aby mu ostatní
členské státy poskytly pomoc (…)“ (změna zvýrazněna). Namísto povinnosti pomoci by tak
členské státy svou pomoc poskytly jen na požádání napadeného státu. Na takovéto ústupky
však mj. Francie a Německo nebyly ochotny přistoupit, proto nabídly jinou modifikaci.
Článek 42.7 SEU totiž původně místo slov „podporu všemi prostředky, které jsou v jejich
moci“ obsahoval sousloví „podporu všemi prostředky, vojenskými či jinými, které jsou
v jejich moci“ (změna zvýrazněna). Článek tak v tomto bodu nakonec neobsahuje zmínku
o pomoci vojenskými prostředky.105
Vedle výše zmíněných úprav se neutrálům podařilo do článku 42.7 SEU vtěsnat také
druhou větu, tedy: „Tím není dotčena zvláštní povaha bezpečnostní a obranné politiky
některých členských států.“. Tato věta je v EU známá jako irská klauzule, jelikož právě Irsko,
které je z neutrálních zemí členem EU nejdelší dobu, ji trvale v různých podobách úspěšně
prosazuje do přijímaných smluv. Právě skrze tuto větu vlády neutrálních států přesvědčují
svoje voliče, že postupující evropská integrace není v rozporu s jejich specifickou
bezpečnostní politikou, ačkoliv výše zmíněná věta je značně vágní a celé ustanovení činí
dvojznačným.106
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Celkové znění článku 42.7 SEU navzdory různým ústupkům ke spokojenosti
neutrálů může činit potíže při posuzování souladu znění s politikou vojenské
nezúčastněnosti. Tento konflikt v případě Švédska ještě zvýraznila deklarace solidarity,
která byla zahrnuta v Defence Bill z roku 2009. Deklarace solidarity prohlašuje, že Švédsko
je připraveno pomoci členům EU či jiné severské zemi v případě katastrofy nebo agrese ze
strany třetího aktéra.107 Zajímavý je v tomto případě fakt, že švédské prohlášení je
jednostranné, ačkoliv Švédsko spoléhá, že v případě ohrožení Švédska by mu jeho spojenci
také přispěchali na pomoc.108 Takové očekávání však minimálně vůči členům NATO může
narazit, jak v roce 2013 naznačili generální tajemník NATO a norský ministr obrany.109
Deklarace solidarity, stejně jako článek 42.7 SEU, může na první pohled vypadat
jako jasně v rozporu s vojenskou nezúčastněností, jde však o interpretaci těchto norem. Mezi
experty i politiky panují tedy spory o tom, zda deklarace solidarity má vůbec nějaký jasný
význam. Naproti tomu např. jeden vysoce postavený úředník na ministerstvu obrany je
přesvědčen, že deklarace solidarity je zlomovým bodem historie.110 Přesto však Švédové
trvali i v roce 2009 na tom, že vojenská nezúčastněnost trvá. Deklaraci solidarity totiž
vykládali tak, že Švédsko není zavázáno pomoct vojensky, ale pouze civilně, a stejně tak
interpretovali i článek 42.7 SEU.111
V této kapitole byla z hlediska vojenské nezúčastněnosti sledována především
podmínka vzájemných bezpečnostních záruk. Tato podmínka byla sice po vyhlášení
deklarace solidarity a vstupu Lisabonské smlouvy v platnost v ohrožení, přesto však
Švédsko v roce 2009 trvalo na tom, že není zavázáno ostatním vojensky pomoci, a obecná
podmínka vojenské nezúčastněnosti tak narušena nebyla.

5. Spolupráce severských zemí v bezpečnostní oblasti
Švédsko je, jak již bylo popsáno výše, velmi aktivní v činnosti SZBP (a zvláště
SBOP) v rámci EU, a stejně tak se účastní činnosti NATO, přestože není jeho členem. Mimo
činnost těchto dvou organizací, která by mohla být v rozporu s politikou vojenské
nezúčastněnosti, Švédsko považuje za důležitou i spolupráci s jinými severskými zeměmi.112
Proto je nutné popsat i společné aktivity severských zemí a posoudit jejich soulad se
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švédskou politikou vojenské nezúčastněnosti.
Snahy o společnou činnost v rámci bezpečnostní politiky severských zemí se
objevily již po druhé světové válce, avšak neuspěly, jak je popsáno již v druhé kapitole.
V následujících letech se snahy o spolupráci v této oblasti snížily na minimum, a to
s ohledem na vznik NATO, který země v bezpečnostní sféře rozdělil.113 V roce 1952 se čtyři
severské země dohodly na zřízení Severské rady, která měla přispívat k souznění zemí
v různých politických sférách, a v roce 1955 se k nim přidalo i chybějící Finsko. Již
v průběhu 50. let 20. století v rámci Severské rady státy přistoupily k velmi pokročilému
stádiu integrace v jiných než bezpečnostních otázkách, dohodly se např. na možnosti
cestovat do ostatních severských zemí bez pasu či svobodně se pohybovat za prací bez
potřeby dalších povolení. V kontrastu s tím však byla diskuze o společné bezpečnosti
tabu.114 Přesto se ojediněle objevovaly snahy o integraci Severu i v bezpečnostních
otázkách, jako byl finský návrh na zřízení severské bezjaderné zóny v roce 1963. Takový
návrh byl v době hluboké studené války problematický nejen pro Švédsko, ale především
pro zbývající severské země – členy NATO.115 O návrhu na zřízení bezjaderné zóny
v severských zemích se začalo vážně debatovat v 80. letech minulého století, přestože USA
s plánem nesouhlasily.116 V tomto období začaly ve Švédsku vzrůstat antipatie k SSSR, a to
i vzhledem k sovětskému agresivnímu chování vůči Švédsku.117
Přesto, že po druhé světové válce měly severské země značně odlišný vývoj, jejich
zahraniční politika stojí po celou dobu na podobných základech – kladení důrazu na OSN,
vysoká rozvojová pomoc, podpora mírových misí a přikládání velkého významu
mezinárodnímu právu.118 Stejně tak severské země spojuje funkční přístup k bezpečnostní
politice, který je popsán již výše.119 Od konce studené války začaly být debaty
o bezpečnostní spolupráci častější a otevřenější, a nakonec přišlo i na realizaci společných
aktivit. Důvodem pro níže uvedené aktivity byla nejen snaha o integraci, která by již tak
sobě navzájem blízké země ještě více přiblížila, ale také ekonomická úspora, která
bezpečnostní spolupráci doprovází.120 Takové důvody mohou na první pohled působit
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sympaticky, především ekonomická úspora však může být vnímána i jako problém, jelikož
jinými slovy se jedná o rušení pracovních míst v bezpečnostní oblasti.121 Spolupráce mezi
severskými zeměmi v bezpečnosti má vedle toho stabilní širokou podporu veřejnosti
i politiků, což je pro země stimulantem zvlášť v porovnání s nízkou podporou pro NATO ve
Švédsku a Finsku. Snaha o užší spolupráci byla zřejmě motivována i stále méně přátelskou
politikou Ruska vůči zemím bývalého Sovětského svazu, která vyústila v ruskou agresi vůči
Gruzii v roce 2008.122
Mezi severskými zeměmi však můžeme očividně nalézt i řadu rozdílů, kvůli kterým
jsou snahy o společnou bezpečnostní politiku problematické. Sem se řadí rozdílné členství
v evropských organizacích, jelikož členy NATO jsou jen některé severské země (Dánsko,
Island, Norsko), a to samé platí i pro EU (Dánsko, Finsko, Švédsko).123 Podobně je
problematická diferenciace uvnitř EU, která vytváří někdy až paradoxní situace. Dánsko má
např. výjimku z SBOP, a do této oblasti spolupráce EU se tak vůbec nezapojuje. Naopak
Norsko se skrze spolupráci se Švédskem a Finskem zapojuje čím dál více, je členem
severské battlegroup, a v SBOP je tedy zapojeno i jako nečlen EU.124 Ve výčtu rozdílů
nemůžeme opomenout ani obecné neshody o podobě bezpečnostní politiky od konce 90. let
20. století mezi dvěma největšími severskými státy, Dánskem a Švédskem, které vyvrcholily
zcela opačným postojem ke spojenecké invazi do Iráku v roce 2003. Zatímco Dánsko se
stalo členem tzv. koalice ochotných a válku podpořilo, Švédsko se vůči vojenskému úderu
bez autorizace OSN vymezilo.125
Jak už je zmíněno výše, Sever přes některé rozpory ve sledovaném období
pokračoval a rozšiřoval spolupráci v bezpečnostní sféře. Již v 60. letech minulého století
vznikla iniciativa NORDSAMFN, jež pod svým krkolomným názvem skrývala společné
mírové mise v rámci OSN. Tato iniciativa se v roce 1997 přejmenovala na NORDCAPS
a rozšířila své pole působnosti.126 Vedle aktivní účasti na mírových misí se severské země
pokoušely i o spolupráci v oblasti zbrojního průmyslu, přičemž to vedlo ke vzniku
NORDAC, iniciativy, která pomáhala zemím k uskutečňování jednotného nákupu zbraní
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a ušetřila jim tak stovky milionů eur.127 V roce 2008 pak vznikl program NORDSUP, který
prozkoumával 140 možných oblastí bezpečnostní spolupráce Severu. Tyto tři iniciativy se
v roce 2009 sloučily a vzniklo NORDEFCO.128 Zřejmě žádná iniciativa dosud nevystihuje
funkční přístup Severu k bezpečnostní politice lépe než NORDEFCO, jelikož NORDEFCO
není vojenskou aliancí a vlastně ani mezinárodní organizací, ale jen volnou strukturou.
Cílem této iniciativy je posílit vojenské kapacity a usnadnit logistiku mezi severskými
zeměmi na bázi dobrovolnosti.129 Tato flexibilita umožňuje severským zemím přizpůsobit
NORDEFCO specifickým politikám, a díky tomu zůstala švédská vojenská nezúčastněnost
nedotčená.
Problémem NORDEFCO je naopak příliš rovnostářský přístup, který severské země
aplikují. Jelikož jsou si všichni členové iniciativy rovni, nikdo celý systém nevede, a občas
tak fungování NORDEFCO působí chaoticky.130 Reálnou budoucnost NORDEFCO vidí
experti v tak daleké integraci, jako je rozdělení rolí při zajišťování jednotlivých složek
armád. Švédsko by tak mělo například na starost letectvo, Finsko pozemní jednotky, Dánsko
s Norskem námořnictvo.131 Je však otázkou, v jakém časovém horizontu je taková integrace
možná.
V roce 2009 představil Thorvald Stoltenberg, bývalý ministr zahraničí Norska,
tzv. Stoltenbergovu zprávu, která obsahovala 13 návrhů na užší spolupráci Severu
v bezpečnostní oblasti. Mezi body, ve kterých T. Stoltenberg navrhoval společnou správu,
byla snaha o společné vojenské jednotky, kontrola vzdušného prostoru, správa Arktidy či
konzulární služby, ale také vzájemná deklarace solidarity.132 Obecně bylo volání po blízké
spolupráci kvitováno, a to i ministry zahraničí jednotlivých zemí. Neutrálové, především pak
Finsko, však měli k takto široké spolupráci, která by mohla vést ke vzniku vojenské aliance,
výhrady.133 Zvláště se jim nelíbila představa společného dohledu nad vzdušným prostorem,
který by ohrozil jejich politiku vojenské nezúčastněnosti.134 Právě kvůli příliš ambiciózní
podobě celé zprávy se žádné okamžité a zásadní změny v severské spolupráci nekonaly,
a zpráva tak neohrozila ani vojenskou nezúčastněnost Švédska.135
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Vedle čistě severské spolupráce se po roce 1990 začala rozvíjet i spolupráce
seversko-baltská, tedy zemí Severu na jedné straně a Litvy, Lotyšska a Estonska na straně
druhé. Pobaltské země od znovunabytí samostatnosti na počátku 90. let 20. století aktivně
poukazují na své podobnosti se zbytkem severní Evropy, a podobně je k tomuto regionu
přiřazuje statistická divize OSN.136 Také tradiční Sever se pobaltských zemí neštítí
a např. po vstupu Švédska do EU v roce 1995 začala země velmi aktivně podporovat vstup
Pobaltí do EU.137 Již v roce 1992 došlo k ustavení NB8, uskupení, které sdružuje severské
země a Pobaltí, a usiluje o spolupráci především v oblasti globální diplomacie, energetiky
a bezpečnosti.138 Tato iniciativa má velkou podporu např. USA, které jsou se širší severskobaltskou spoluprací spokojeny více, než s čistě severskými aktivitami. Obávají se totiž, že
by se v případě úzké spolupráce jen pěti severských zemí mohli severští členové NATO
odklonit od této vojenské aliance, a více se spoléhat na bezpečnostní záruky v rámci Severu.
Tyto obavy v případě NB8 nepanují, jelikož Pobaltí se řadí k největším zastáncům
transatlantické spolupráce a patří mezi nejbližší spojence USA v Evropě.139 Navzdory
podpoře USA je však, jak již bylo popsáno výše, čistě severská spolupráce užší než
spolupráce seversko-baltská. Pramení to mj. z velmi silného lpění pobaltských zemí na
NATO, které sice nikdo ze členů NB8 nahradit nechce, ale přesto působí přílišné kladení
důrazu na NATO problémy ve vzájemné komunikaci.140
Obecně lze severskou a seversko-baltskou spolupráci na konci sledovaného období
jen těžko považovat za rozpornou s politikou vojenské nezúčastněnosti. V případě
spolupráce na Severu mohlo potenciálně dojít k ohrožení všech tří podmínek vojenské
nezúčastněnosti, ve skutečnosti však bylo narušení kterékoli podmínky ve sledovaném
období více než vzdálené. Ačkoliv došlo k určité integraci vznikem NORDEFCO v roce
2009, radikálnější návrhy (např. Stoltenbergova zpráva) byly odmítnuty, a Švédsko si
ponechalo rozhodovací pravomoci v zahraniční politice a nedošlo ke vzniku společné
obrany Severu. Navzdory jejich podobnostem mají jednotlivé severské země rozdílné řízení
armád, různé vztahy se zbrojaři a další nesouladné oblasti, které potenciální spolupráci
brzdí.141 Zároveň, jak už bylo naznačeno výše, severská ani seversko-baltská spolupráce
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nemá nahradit NATO, jde tedy pouze o doplnění již existujících struktur.142 Veškeré ambice
a neshody Severu experti zhodnocují tak, že v blízké budoucnosti k další integraci dojde,
bude však jen omezená.143 Je tak otázkou, do jaké míry je motto severské spolupráce –
„společně jsme silnější“ – realitou.144

Závěr
Tato bakalářská práce obhajuje hypotézu, že Švédsko si ve sledovaném období 1990–
2009 zachovalo specifickou bezpečnostní politiku vojenské nezúčastněnosti, a to i přes
integraci v rámci EU, NATO a severských zemí. Práce sleduje právě tyto integrační procesy
a posuzuje jejich soulad s vojenskou nezúčastněností. Je při tom vycházeno z teorie dvou
dimenzí, které definují bezpečnostní politiku Švédska, a to suverenity a solidarity. Zároveň
je při tom sledován funkční přístup, který Švédsko i další země Severu na bezpečnostní
politiku aplikují.
První část práce se věnuje klíčovým pojmům a cílům bezpečnostní politiky, kterých
se Švédsko snaží dosáhnout. Zde je tedy popsán pojem neutralita, který je definován osmi
body z Haagských úmluv z let 1899 a 1907. Pojem vojenská nezúčastněnost je pak popsán
volněji, a to jen jako jeden z původních osmi bodů neutrality, tj. neúčast ve vojenských
aliancích. Dále jsou zde stanoveny znaky na základě specifické interpretace tohoto pojmu
Švédskem: nezávislá zahraniční politika a odpor ke společné obraně. Tzv. funkční přístup
k bezpečnostní politice, který Švédsko aplikuje, značí důraz na reálné kroky jednotlivých
zemí a organizací, spíše než na deklarované a institucionální cíle. V neposlední řadě je zde
zmíněn přerod oficiálního znění švédské bezpečnostní politiky, které se v roce 1992 změnilo
z „neutrální“ na „cílem je být neutrální“, a poté v roce 2002 na „mít možnost zůstat
neutrální“.
Druhá část práce se zaměřuje na historii Švédska s ohledem na jeho bezpečnostní
situaci, a to ve 20. století s důrazem na jeho druhou polovinu. Zde práce dochází k závěru,
že švédská neutralita, resp. vojenská nezúčastněnost má kořeny sahající hluboko do dějin
Švédska, přičemž stabilní podobu má tato politika od konce druhé světové války a začátku
studené války. Právě s odkazem na tuto politiku Švédsko po převážnou většinu druhé
poloviny 20. století odmítalo oficiální spolupráci s NATO, ale i integraci do politicko-
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ekonomické EU. Silný důraz oproti tomu kladlo (a stále klade) Švédsko na OSN, která v jeho
chápání představuje základ pro silnou multilaterální diplomacii.
Největší část práce je pak věnována posuzování souladu zapojení Švédska do
evropských integračních struktur s vojenskou nezúčastněností země. Nejprve je zohledněn
prvek suverenity, kde je oddělena zahraniční a obranná politika. U zahraniční politiky je v
práci probírána SZBP obecně a také civilní složka SBOP. Zde jsou zmiňovány především
civilní mírové mise a krizové řízení, které Švédsko prosazovalo při přijímání
Amsterodamské smlouvy a které jsou dnes pevnou součástí SBOP. Jsou zde také popsány
debaty o zavedení kvalifikovaného hlasování v oblasti SZBP, které u primárních otázek
neprošlo, a o všech základních linií zahraniční politiky se tak nadále hlasuje jednomyslně.
To je klíčové pro zachování nezávislé zahraniční politiky Švédska.
Dále se hlavní část věnuje obranné politice, a to s ohledem na vojenskou složku
SBOP, a dále s ohledem na NATO, a zvláště program Partnerství pro mír, jehož je Švédsko
účastníkem. Zde je vysvětleno, že vojenskou složkou SBOP není společná armáda, ale
vojenské mise a vojenské operace. Těch se hned od začátku v roce 2003 účastní i Švédsko,
a zvlášť v porovnání s tehdejší spojeneckou invazí do Iráku se jedná o nekonfliktní, rychlou
a úspěšnou iniciativu, která sblížila členy EU navzájem. Ani Partnerství pro mír švédskou
vojenskou nezúčastněnost neohrožuje, jelikož se jedná o mise podobné těm ve vojenské
složce SBOP, rozšířené však o další země, především o USA.
V kapitole věnované solidaritě jsou rozebrány především článek 222 SFEU a článek
42.7 SEU, a to ve znění Lisabonské smlouvy. První z těchto článků je nazýván „klauzule
solidarity“ a odkazuje na pomoc jinému členovi EU v případě teroristického útoku či
přírodní pohromy. Článek 42.7 SEU je pak označován za klauzuli vzájemné obrany
a stanovuje povinnost pomoci členskému státu napadenému třetí zemí. Neutrálům se však
podařilo vměstnat do smlouvy formuli, která jim umožní interpretovat oba články pružně.
K článku 222 SFEU připojily členské státy prohlášení č. 37, kterým ponechávají každému
členskému státu volnost při výběru nejvhodnější prostředku ke splnění svého závazku
solidarity. V článku 42.7 SEU je pak přímo vložena věta, že tímto ustanovením není dotčena
specifická bezpečnostní a obranná politika členských států. Vedle těchto dvou článků se
kapitola věnuje i jednostranné deklaraci solidarity, kterou Švédsko vyhlásilo. Tou země
přislíbila pomoc v případě napadení všem členům EU i severským zemím. Podobně jako
u výše zmíněných článků však Švédsko v roce 2009 docházelo k závěru, že jde o příslib
pomoci civilní, nikoli vojenské. Všechny tři zmíněné případy tak prošly testem vojenské
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nezúčastněnosti a její podobu v roce 2009 nenarušovaly.
Poslední kapitola se věnuje severské a seversko-baltské spolupráci. Je zde popsán
koncept NORDEFCO, který vznikl z původních několika seskupení, a který je volnou
strukturou se striktní aplikací principu dobrovolnosti. Spolupráce v rámci NB8 mezi
Severem a Pobaltím je ještě volnější. Je proto očividné, že severská a seversko-baltská
spolupráce nejsou v rozporu s politikou vojenské nezúčastněnosti. Spíše naopak, svým
funkčním přístupem Sever dokazuje, že při faktické spolupráci bez nutných institucionálních
závazků je vojenská nezúčastněnost i v dnešním světě možná.
Celkově tedy lze konstatovat, že obhajovaná hypotéza je podložena rozborem
výzkumných otázek v rámci EU, NATO i severské spolupráce. Je zjevné, že Švédsko ze své
politiky neutrality od počátku 90. let 20. století značně ustoupilo v několika různých
směrech, a je otázkou, zda zůstalo nezúčastněné i po roce 2009. Takováto otázka však
vzhledem k vojenské invazi Krymu Ruskem a dalšímu ohrožení míru v Evropě ve druhém
desetiletí 21. století vyžaduje hlubší analýzu hodnou jiné bakalářské či diplomové práce.

Summary
This thesis verifies a statement that the specific Swedish security policy of military
non-alignment, reformulated from a policy of neutrality after the end of the Cold War, was
compatible with Sweden’s involvement in the European integration structures between 1990
and 2009. Compatibility is assessed based on a definition of military non-alignment,
consisting of a general condition of non-participation in military alliances, or in other words
the non-existence of mutual security guarantees, as well as two specific Swedish conditions,
independent foreign policy and resistance to common defence. Regarding independent
foreign policy, EU’s CFSP retained unanimous decisions about basic outline and did not
violate Sweden’s independence in this field. Concerning resistance to common defence,
CSDP did not lead to mutual security guarantees or a unified army. Even further away from
this is NATO’s Partnership for Peace programme. Solidarity Declaration and Lisbon Treaty
constituted a threat to Sweden’s military non-alignment, yet the country insisted it decided
about the military assistance to other countries on its own. Nordic and Nordic-Baltic defence
cooperation did not endanger Sweden’s specific policy. Instead, it proved that the functional
approach to security policy, applied by Nordic countries, is a way for military non-aligned
countries to be involved in the security cooperation.
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