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Anotace
Rigorózní práce Multilateralismus v německé zahraniční a bezpečnostní politice v letech
1999–2011 pojednává o vývoji multilateralismu, jakožto tradičního pilíře německé zahraniční
a bezpečnostní politiky, během dvanáctiletého období, na jehož počátku se SRN účastnilo
vojenské operace v Kosovu a na jehož konci odmítlo poskytnout své vojenské kapacity pro
řešení konfliktu v Libyi. Práce se zabývá základními prvky německého multilateralismu a tím,
jak se během daného období transformoval. Reaguje tak na část odborného diskurzu, která
v určitých periodách viděla v chování Německa odklon od multilateralismu a tradičích
hodnot, či dokonce hegemonizaci. Práce se snaží tyto teze vyvrátit tím, že analyzuje
transformaci multilateralismu pomocí jednotlivých případových studií a periodizuje
německou zahraniční politiku dle konkrétních bezpečnostních a zahraničněpolitických
událostí. Následně pak směřuje k explikaci chování německých vlád ve světle domácího i
globálního vývoje.

Annotation
The current thesis Multilateralism in German Foreign and Security Policy 1999–2011
reviews the development of multilateralism, seen as a traditional feature of the German
foreign and security policy, during the time-limited period beginning with the Kosovo war in
which German troops were deployed and ending with the recent refusal of German
administration to take part in the enforcement of a no-fly zone over Libya. The thesis explores
the hallmarks of the German multilateralism and its transformations in the aforementioned
period. It reacts to the part of the experts´ discourse which tends to describe some
fundamental changes in Germany´s behaviour as a deviation from its traditional foreign
policy pillars, including multilateralism. The analysis aims to put forward an opposing
argument, focusing in particular on German policies in specific stretches of time which are
delimited by concrete security issues. It also explains the attitudes of German leaders
contingent on both, domestic and global situation.

Klíčová slova
Multilateralismus, zahraniční politika, bezpečnostní politika, Německo, hegemonizace, SZBP,
SBOP

Keywords
Multilateralism, foreign policy, security policy, Germany, hegemonisation, CFSP, CSDP

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci zpracovala samostatně za použití
uvedených pramenů a literatury. Práce nebyla použita pro získání jiných akademických titulů.
Vlastní text práce bez anotací a příloh má celkem 136 392 znaků bez mezer a 159 766 znaků
s mezerami, tj. 62 normostran.
Souhlasím s tím, aby byla práce zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a studia.

V Praze dne 17. 5. 2012

Petra Schwarzová

Rigorózní práce

Multilateralismus v německé zahraniční a bezpečnostní politice v letech 1999–2011

Obsah
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ÚVOD…………………………………………………………………………………….5
1. MULTILATERALISMUS JAKO TEORETICKÝ
KONCEP..……………….…………………………………………………………..8
1.1 DEFINICE POJMU…………………………………………………………………..8
1.2 TŘI POJETÍ MULTILATERALISMU ................……………………................ …..9
1.3 TRADIČNÍ PRVKY NĚMECKÉHO MULTILATERALISMU…………...........….11
1.4 NĚMECKÝ DISKURZ O MULTILATERALISMU..................................................12
2. PERIODIZACE NĚMECKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY 1999–2011………….14
2.1 POVÁLEČNÝ KONTEXT A ZAČÁTEK DEVADESÁTÝCH
LET…………………………………..........................................................................16
2.1.1 Sjednocení SRN a NDR...........................................................................................17
2.1.2 Rozpad Jugoslávie a mise UNOSOM.....................................................................18
2.1.3 Legalizace použití síly............................................................................................19
2.2 EUROPEIZOVANÝ MULTILATERALISMUS (1999–2001)...................................21
2.2.1 Nástup rudo-zelené koalice.....................................................................................21
2.2.2 Institucionalizace SBOP.........................................................................................22
2.2.3 Kosovo....................................................................................................................24
2.2.4 Afghánistán.............................................................................................................26
2.2.5 Transformace multilateralismu...............................................................................29
2.3 SCHRÖDERŮV NEATLANTICISTICKÝ MULTILATERALISMUS A IRÁK (2002–
2004)............................................................................................................................30
2.3.1 Odmítnutí účasti v Iráku.........................................................................................30
2.3.2 Schröderova vláda a EU.........................................................................................34
2.3.3 Transatlantické vztahy............................................................................................35
2.3.4 Transformace multilateralismu..............................................................................38
2.4 NEAMBICÓZNÍ MULTILATERALISMUS A IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH
CÍLŮ(2005–2007).........................................................................................................40
2.4.1 Politika velké koalice a EU.....................................................................................41
2.4.2 Transatlantické vztahy............................................................................................45

Rigorózní práce

Multilateralismus v německé zahraniční a bezpečnostní politice v letech 1999–2011

2.4.3 Transformace multilateralismu................................................................................46
2.5 UNILATERALISMUS A PREFERENCE VLASTNÍCH ZÁJMŮ? LIBYE
(2007-2011)....................................................................................................................48
2.5.1 Ekonomická a finanční krize.....................................................................................49
2.5.2 Afghánistán...............................................................................................................50
2.5.3 Ratifikace Lisabonské smlouvy.................................................................................50
2.5.4 Libye.........................................................................................................................53
2.5.5 Transformace multilateralismu................................................................................56
3. TRANSFORMACE MULTILATERALISMU VE ZKOUMANÝCH
OBDOBÍCH.................................................................................................................58
ZÁVĚR …………………………………………………………………………………...61
RESUMÉ……………………………………………………………………………….....65
SUMMARY ………………………………………………………………….…………...66
POUŽITÁ LITERATURA ……………………………………………….……………...68
TEZE RIGORÓZNÍ PRÁCE…………………………………………………….............77

Rigorózní práce

Multilateralismus v německé zahraniční a bezpečnostní politice v letech 1999–2011

Seznam použitých zkratek
AWACS – Airborne Warning and Control

FDP – Freie Demokratische Partei

System

G8 – Group od Eight

CDU – Christlich Demokratische Union

G20 – Group of Twenty

CMPD – Crisis Management Planning

HDP – Hrubý domácí produkt

Directorate

IFOR – The Implementation Force

CSU – Christlich Soziale Union

ISAF – International Assistance Force

DGG – Deutsches Grundgesetz

KFOR – Kosovo Force

DM – Deutsche Mark

MMF – Mezinárodní měnový fond

EBOP – Evropská bezpečnostní a obranná

NATO – North Atlantic Treaty

politika

Organization

EFSF – European Financial Stability

NDR – Německá demokratická republika

Facility

OSN – Organizace spojených národů

EFSM – European Financial Stabilisation

RB OSN – Rada bezpečnosti OSN

Mechanism

SBOP – Společná bezpečnostní a obranná

EHG – European Headline Goal

politika

EMU – Evropská měnová unie

SPD – Sozialdemokratische Partei

ES – Evropská společenství

Deutschlands

ESM – Evropský stabilizační mechanismus

SRN – Spolková republika Německo

ESS – European Security Strategy

SZBP – Společná zahraniční a

EU – Evropská unie

bezpečnostní politika

EUFOR Althea – European Union Force

UNOSOM – United Nations Operation in

Althea

Somalia

EUFOR RD Congo – European Union

UNPROFOR – United Nations Protection

military operation in the DRC

Force

EZBP – Evropská zahraniční a

USA – United States of America

bezpečnostní politika

Rigorózní práce

Úvod
Význam Spolkové republiky Německo (dále jen SRN či Německo) pro evropskou
bezpečnost je v dnešní geopolitické realitě nesporný. Nejsilnější ekonomika Evropské unie
byla po desetiletí chápána jako motor integrace jak ekonomické, tak i zahraničněpolitické.
Také proto se Německo po pádu železné opony stalo častým objektem analýz z pohledu teorie
mezinárodních vztahů, které se snažily predikovat budoucí kurz německé politiky, což
logicky vedlo ke střetu mnoha teoretických konceptů. Po skončení studené války a
znovusjednocení země předpovídali například realisté radikální změnu kurzu německé
zahraniční politiky: odklon od multilateralismu a návrat k velmocenskému jednání, snahu
maximalizovat autonomii a naplňovat národní zájmy (Hellmann, 2006: 2; Waltz, 1993;
Mearsheimer, 1990). Sjednocené Německo se však nevydalo cestou maximalizace
individuálních zájmů bez ohledu na partnery, na významu proto získala spíše
konstruktivistická a institucionalistická hlediska (Katzenstein, 1997). Spíše než razantní obrat
je však v konkrétních obdobích patrná určitá typická tendence, ať již ve smyslu odklonu od
Spojených států amerických, nebo naopak větší zdrženlivosti vůči evropské integraci, a to i
přes dlouhodobou tradici europeizované identity a pevného institucionálního zakotvení
v evropských i transatlantických strukturách. Německo se již tolik jako dříve neobává
prosazování vlastního zájmu, samostatných kroků a neshody s tradičními partnery (Handl,
2011).
Německé kooperativní zahraničněpolitické směřování bylo po druhé světové válce do
značné míry produktem mezinárodního systému. Země byla strategicky závislá na Spojených
státech amerických, užívala pouze soft-power a praktikovala multilateralismus jako
kategorický imperativ, nikoli pouze jako účelový rámec vedoucí k prosazení vlastních ambic.
Po sjednocení Německa, s nástupem geo-ekonomiky a nových velmocí rostoucích mimo
evropský kontinent, se Německo stále častěji snaží upevňovat svůj vliv skrze bilaterální
dohody s ekonomickými partnery jako je Rusko či Čína. V této nové, méně transparentní
situaci, jsou však pro Německo základními instrumenty uplatňování moci stále EU, OSN,
NATO a fungující eurozóna a systém global governance, tedy zapojení do činnosti organizací
jako G20 a OSN (Drulák, 2010).
Tato práce bude analyzovat proměny zahraniční a bezpečnostní politiky Německa v letech
1999 až 2011, respektive vývoj německého multilateralismu, který je již od poloviny
dvacátého století vnímaný jako jedna z centrálních charakteristik Německa jakožto
zahraničněpolitického či bezpečnostního aktéra. Pokusí se také odpovědět na otázku, zda lze
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případnou modulaci této politiky a jejích konstitutivních prvků během určitých vývojových
fází chápat jako hegemonizaci německé zahraniční politiky (například Karp, 2009), nebo
přesněji jako příklon k unilateralismu, jak mnozí autoři uvádějí (Bulmer, 1996; Kirchner,
2008). Autoři jako Kirchner (2008) či Katzenstein (2002) hovoří o „novém“ instinktivním
multilateralismu SRN, který je charakterizován méně vyzpytatelnou zahraniční politikou, jež
kolísá mezi atlanticismem a snahou o vůdčí roli v EU a její společné zahraniční či
bezpečnostní politice. Analytici v této souvislosti upozorňují na to, že Německo po roce 1999
přešlo od multilateralismu jakožto od raison d´ être k výraznějšímu unilateralismu, který je
možný ilustrovat například emancipovanou zahraniční politikou za Gerharda Schrödera,
účastí na vojenské operaci v Kosovu, neúčastí v Iráku v roce 2003 či odmítnutím rozšířit své
jednotky na jih Afghánistánu v roce 2008 (Le Gloannec, 2004). Právě v tomto kontextu se
nejčastěji hovoří o postupné hegemonizaci německé zahraniční a bezpečností politiky.

Cíle práce
Cílem práce je potvrzení či vyvrácení hypotézy, že je zahraniční a bezpečnostní politika
Německa stále determinována hluboko zakořeněným multilateralismem, který ovšem
v posledních dvanácti letech prošel jistými proměnami s tím, že pro jednotlivé časové úseky
jsou typické určité tendence.
Předpokládaným výsledkem práce je falsifikace příklonu k unilateralismu či hegemonii a
prokázání, že německá zahraniční a bezpečnostní politika nevybočuje dlouhodobě z předem
určeného „definičního rámce“ multilateralismu, jenž však doznal za poslední dobu průběžně
jistých změn či byl případně redefinován. Toho bude docíleno prostřednictvím
konceptualizace multilateralismu a následnou empirickou analýzou samotné německé politiky
na pozadí jednotlivých významných zahraničněpolitických událostí v letech 1999–2011.

Postupy, metodologie
V rigorózní práci je v případových studiích použit empiricko-analytický přístup, který vede
k prověření základní výzkumné otázky, totiž zda došlo k odklonu Německa od
multilateralismu, či nikoliv. Transformace multilateralismu bude sledována od roku 1999 do
současnosti. Roky 1999 a 2011, ohraničující zkoumané období, jsou zvoleny, neboť v roce
1999 byla na summitu v Kolíně nad Rýnem Evropská obranná a bezpečnostní politika1
podložena konkrétními závazky k vytváření kapacit a rozhodovacích procedur umožňujících
1

De jure zavedená až v roce 2001 smlouvou z Nice, po přijetí Lisabonské smlouvy přejmenována na Společnou
obrannou a bezpečnostní politiku - SBOP.
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EU uskutečnit autonomní vojenské a civilní mise. V tomtéž roce proběhl válečný konflikt
v Kosovu, účastí na němž prolomilo Německo definitivně svou mnohaletou politiku vojenské
neangažovanosti mimo své hranice. Na základě těchto dvou provázaných událostí získala
zahraniční a bezpečnostní politika Německa novou dimenzi a potenciálně i větší vliv. Rok
2011 byl zvolen proto, aby mohl být v práci zohledněn i nejnovější vývoj, především
vojenská operace v Libyi a německý postoj k intervenci v době krize eurozóny.
Práce se snaží ve vztahu k teoretickým konceptům zabývajícím se multilateralismem o
maximalizaci využití empirických poznatků. Co se týče metod, jsou zvoleny interpretační
případové studie, které se budou zabývat jednotlivými periodami v zahraniční a bezpečnostní
politice Německa v letech 1999–2011. Konceptuální rámec bude založen především na
konstruktivisticky orientovaném pojetí multilateralismu (viz níže).
Otázka, kterou si tato práce klade, je, do jaké míry se případné změny v kurzu zahraniční
politiky Německa dají vysvětlit jako odklon od multilateralismu a příklon k unilateralismu.
Bude přitom ověřovat prvotní hypotézu, že se takto vysvětlit nedají a že německá zahraniční
politika zůstala plně multilaterální, ačkoli jednotlivé postoje či akce Německa mohou zprvu
vybízet k uvažování o opaku. Hypotéza by měla být ověřena pomocí jednotlivých
případových studií, které se budou vázat ke konkrétním fázím německé zahraniční politiky:
europeizovaný multilateralismus a zakládání SBOP; Schröderův instinktivní neatlanticistický
multilateralismus v období irácké krize; neambiciózní multilateralismus a implementace
evropských cílů; unilateralismus a preference self-interest a libyjská občanská válka. Posléze
bude posouzena případná shoda či rozpor politiky s konkrétním konceptuálním uchopením
multilateralismu, které bude v práci přesněji definováno a vybráno.
První část práce bude věnována teoretickému rámci, další kapitoly se budou věnovat
vlastním případovým studiím, na základě nichž bude nakonec provedena analýza
transformace multilateralismu.

Zdroje
Data používaná v rigorózní práci jsou zpracovávána na základě primárních i sekundárních
pramenů, pomocí nichž může být následně analyzováno chování Německa v rámci
transatlantických, evropských a globálních vztahů. Budou použity odborné články a knihy
týkající se diskuze o jednotlivých vybraných událostech v německé zahraniční či bezpečnostní
politice, novinové články ze seriózních zdrojů, prohlášení politiků či studie jiných autorů
zabývajících se danou problematikou. Zdroje byly získány jak z online databází vědeckých
prací, tak ze specializovaných knihoven v Praze či Berlíně (například knihovna Ústavu
7
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mezinárodních vztahů v Praze a knihovna Humboldtovy univerzity). Zdroje jsou citovány
takzvaným Harvardským systémem, komentáře a vysvětlivky jsou uváděny pod čarou.

1. Multilateralismus jako teoretický koncept

1.1 Definice pojmu
Nejprve je třeba definovat termíny, které budou pro analýzu rozhodující. Poprvé se termín
multilateralismus objevil v politickém diskurzu po první světové válce v roce 1928, bližší
definice se časem objevila v amerických zahraničněpolitických doktrínách, chápající
multilateralismus jako mezinárodní vládnutí mnohých, které stojí v protikladu k bilateralismu
a diskriminačním aliancím silných, jež podle tehdejšího étosu podněcovaly mezinárodní pnutí
(Kahler, 1992: 681). Jedno z prvních nosných pojetí multilateralismu představil Robert
Koehane. Podle něj multilateralismus označuje koordinaci národních politik ve skupinách
třech a více států (Keohane, 1990: 731). John Ruggie se ve své pozdější definici zaměřuje
spíše na charakter vztahu nežli na počet zúčastněných. Multilateralismus se dle něj řídí
základními kooperativními principy, například tím, že silnější nevyužívá slabšího, jak je tomu
u jednoduchého bilaterálního vztahu (Ruggie, 1993: 6–11).
James Caporaso definici dále korigoval tvrzením, že multilaterální může být jak akce a
interakce, tak instituce (Caporaso, 1992). Společnou charakteristikou multilaterálního jednání
či institucí je přitom fakt, že stojí na ideovém konceptu multilateralismu. Multilateralismem
tedy není míněna sama spolupráce, ale záměr, který za spoluprací stojí (Baumann, 2002).
Určující charakteristiky multilateralismu jsou jeho nedělitelnost, difúzní reciprocita a obecné
internalizované principy (Caporaso, 1992: 600). Německá multilaterální zahraniční politika je
podle této definice politikou kooperace, probíhající pod záštitou mezinárodních institucí.
Toho chápání zahrnuje i bilaterální spolupráci, pokud je začleněna do institucionalizovaného
multilaterálního rámce, tedy například i německo-francouzské iniciativy zastřešené EU
(Baumann, 2002: 6). Mezi základní charakteristiky německé civilní a multilaterální zahraniční
politiky během druhé poloviny dvacátého století patřilo napojení na západní instituce
(Westbindung), kultura zdrženlivosti k nasazení vojenské síly a orientace na obchod.
Unilateralismus se narozdíl od multilateralismu neřídí kooperativními principy, unilaterální
chování státu stojí na vlastní moci a sleduje výhradně vlastní zájmy.
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1.2 Tři pojetí multilateralismu
V zahraničněpolitickém a bezpečnostním diskurzu se objevuje termín multilateralismus ve
dvou případech: buď jako charakteristika zahraniční, respektive bezpečnostní, politiky
jednoho státu, jako je to i v případě této práce, nebo jako formu vztahů mezi státy na
mezinárodním poli (Baumann, 2002: 5). Z pohledu teorií mezinárodních vztahů je možné
nalézt různá další vysvětlení multilateralismu. Baumann (2002: 7) abstrahoval tři různé
podstaty,

nejhojněji

se

objevující

v

explikacích

německého

multilateralismu

a

multilateralismu obecně. Lze jej zdůvodnit především jako:
a) Hluboce zakořeněnou politickou kulturu a identitu, soubor hodnot;
b) Výhodný rámec pro projekci vlastního vlivu (například Maull, 2006);
c) Podmínku pro budování důvěry partnerů.
Tato chápání jsou si částečně blízká, protože se ve všech případech jedná o
charakteristiky vytvářené na společenském základě, které jsou reprodukovány a upevňovány
socializačními procesy a souvisejí s nacistickou minulostí a následným antimilitarismem
v SRN (Wagner, 2001: 86, Berger, 1998: 186).
První zdůvodnění je reflexivní, staví na normách a internalizovaných konceptech a
identitě. Nejvíce se tedy blíží konstruktivistickým přístupům, které se dosud nejintenzivněji
zabývaly kontinuitou či diskontinuitou německého multilateralismu po sjednocení země
v roce 1990. Konstruktivismus zdůrazňuje německou europeizovanou identitu, která se
vyvíjela skrze Evropské společenství, respektive Evropskou unii, a NATO (Katzenstein,
1997), internalizované normy a hodnoty, na jejichž základě stát konstruuje své zájmy a
očekávání. Státy proto při svém jednání nesledují ani tolik konsekvence, jako spíše
adekvátnost svého jednání. Podle Johna Duffielda (1999) sdílí německá společnost, a
obzvláště její elity, hodnoty, které vedou k tvorbě europeizované identity a k preferenci
multilaterálního jednání vůči unilateralismu. Německo je v literatuře skutečně často dáváno za
příklad země, jejíž hodnoty a cíle do značné míry korespondují s hodnotami EU, tzv.
Musterknabe2 (Gross, 2007: 502), a jejíž zahraniční politika vykazuje známky
europeizovaného multilateralismu, ať již v rovině hodnotové či na úrovni institucí. Maull
(1999) vyzdvihuje Německo jakožto civilní mocnost3, která se uchyluje k multilateralismu,
neboť jen ten je normativně konsistentní s rolí civilní síly. Reflexivní multilateralismus
zdůrazňuje hodnoty, normy a principy, na kterých stojí. Naplňuje zahraničněpolitickou
2

V překladu z němčiny „vzorný žák“, „vzorný hoch“.
Civlní mocnost se zdržuje použití síly a brání unilaterálním vojenským akcím prostřednictvím mezinárodních
oragnizací a multilateralismu, konflikty řeší především pomocí diplomatických a ekonomických prostředků
(Breuer, 2006: 207)
3
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identitu země a vykazuje rysy automatismu.
Instrumentální pojetí naproti tomu zdůrazňuje projekci vlastních zájmů a vlivu skrze
multilaterální instituce. Teoretické koncepty, jež spadají do tohoto pilíře, vysvětlují
multilateralismus z hlediska užitku, který přináší při prosazování zájmů, jedná se tedy o teorie
instrumentalistické (Baumann, 2000: 2). Institucionalismus pojímá multilateralismus jako
vhodný „nástroj“ k řešení problémů vyvstávajících z anarchického mezinárodního prostředí.
Instituce v anarchickém prostředí zajišťují státům potřebné informace, starají se o shodu
s mezinárodními smlouvami a vedou ke snížení transakčních nákladů zúčastněných zemí.
Realismus chápe multilateralismus také instrumentálně, jako prostředek pro efektivnější
prosazování vlastní moci. V rámci tohoto směru existují dva hlavní myšlenkové proudy.
Jeden klasický, vycházející z Kennetha Waltze, chápe instituce pouze jako překážky pro
suverénní vystupování státu. Druhý, tzv. postklasický realismus, je chápe opačně,
instrumentálně, jako prostředky pro projekci vlivu (Brooks, 1997). Liberalismus naproti tomu
zdůrazňuje zájmy domácích aktérů a vymezuje se tím proti předchozím dvěma směrům, jež
chápou státy jako jednotné aktéry a opomíjejí lokální zájmy a domácí politiku (Moravcsik,
1997). Dle liberálního prizmatu se stát uchýlí k multilaterální kooperaci v případě, že to
přináší materiální výhody dominantním domácím aktérům (Bauman, 2000: 4). Politická
rozhodnutí jsou v tomto případě měřena jejich užitkem, tedy podle toho, jaký přinášejí
potenciál uplatňovat vliv, či uploadovat4 své preference na vyšší úroveň (Börzel, 2002: 193).
Už proto se jedná o selektivnější, méně automatizovaný koncept. Stát zůstává provázán
s multilaterálními institucemi, ale jednotlivá rozhodnutí činí více s ohledem na svůj specifický
dlouhodobý či krátkodobý zájem než na tradiční hodnoty a zahraničněpolitickou identitu.
Třetí pojetí poukazuje na multilateralismus, formovaný stále přítomnou latentní nedůvěrou
politických partnerů a nutnost ji odbourávat. Tento koncept klade důraz na roli kolektivní
paměti (Markovits, Reich, 1997; Halbwachs, 2009) a potřebu normalizace role Německa
v mezinárodních vztazích. Narozdíl od čistě instrumentalistického pojetí zde hrají velkou roli
kognitivní faktory, především význam kolektivní paměti a norem, zároveň však
multilateralismus v souladu s instrumentalistickým viděním chápe též jako „nástroj“. Jde
tudíž o hybridní reflexivně-instrumentální přístup.5 Zde jsou rozhodnutí činěna se
4

Koncept uploadingu a downloadingu je spojený s obousměrným procesem europeizace. Společná rozhodnutí
na institucionální úrovni EU se stávají spouštěcím mechanismem pro adaptaci národní politiky – přizpůsobení
národních aktérů, instrumentů a procedur těm evropským – čili pro downloading. Preference národních států se
při vhodné diplomacii a dostatečně silné soft power v rámci EU dají „povýšit“, čili uploadovat, na evropskou
úroveň (Börzel, 2002; Tonra, 2001).
5
Baumann dokazuje použitelnost hybridního přístupu na případové studii týkající se německé angažovanosti
v multinárodních jednotkách v Evropě. Ani ryze instrumentalistický, ani reflektivistický přístup nedokážou zcela

10

Rigorózní práce
značným ohledem na alianční partnery, nutnost dodržovat závazky a převzít odpovědnost.
Esencí politického rozhodování však není norma ani identita, ale možnost ztráty či zisku
důvěryhodnosti a prestiže. Jde tedy do značné míry o pasivnější přístup, kdy země čeká na
rozhodnutí spojenců či jednoduše plní předem vytyčené společné závazky. Instrumentální
prvek je ona vidina upevnění důvěry, utužení politického partnerství a tedy i možnost
ovlivňovat politiky na vyšší než státní úrovni u jejich zrodu.
Tato tři vysvětlení multilateralismu budou zásadní pro pozdější analýzu jednotlivých
období. Pomohou posoudit, zda je německá zahraniční a bezpečnostní politika stále
multilaterální, případně jak se německý multilateralismus vyvíjel od jednoho „typu“
multilateralismu ke druhému a jakým způsobem byl legitimizován.

1.3 Tradiční prvky německého multilateralismu
Většina autorů zabývajících se Německem se shoduje, že institucionální zakotvení
a multilateralismus jsou, či po značnou dobu byly, centrálními znaky německé zahraniční
a bezpečnostní politiky. Německý multilateralismus se nejčastěji skloňuje právě v souvislosti
s vůlí zapojovat se do mezinárodních institucí, s podporou multilaterálního řešení konfliktů a
s odporem k samostatným unilaterálním rozhodnutím (Alleingänge). Podle reflexivního pojetí
nejsou instituce pro Německo pouhým prostředkem pro prosazování vlastních zájmů, ale cení
i

jejich

samotnou

existenci,

neboť

jsou

zhmotněním

jistých

hodnot

a vycházejí z předchozí lidské zkušenosti (Anderson 1993: 60). V protikladu k tomuto
chápání stojí instrumentalistické vidění, dle něhož se Německo rozhodně nezapojuje do
multilaterálních struktur jen tak, ale s vidinou užitku, multilateralita je tedy prostředkem a ne
cílem německé zahraniční politiky. V centru instrumentalistických pojetí stojí vlastní zájmy a
vliv na utváření politik na mezinárodní úrovni.
Po znovusjednocení země v roce 1990 se ocitly zvláště realistické pohledy na mezinárodní
vztahy v krizi. Realisté a neorealisté předpovídali suverénnější chování Němců a vyvázání se
z multilaterálního rámce (Waltz, 1993). Tento odhad se ovšem ukázal jako mylný. Zastánci
neoklasického realismu, či tzv. modifikovaného realismu, očekávali, že Němci zůstanou
provázáni s multilaterálními institucemi, v jejichž nitru budou usilovat o posílení vlivu a moci
(Wagner, 1999). Podle takové teorie je pro Němce například smysluplné zůstat ve strukturách
vysvětlit charakter německého chování. Masivní angažovanost, nízká aspirace na vedoucí funkce v jednotkách a
přítomnost převážně na německém území se dají vysvětlit jako reflexivně-instrumentální chování, které na jednu
stranu směřuje ke zvyšování důvěry partnerů a sousedů (například Polska) a na druhé využívá multilaterální
rámec pro odbourání překážek a zvýšení volnosti konání (Baumann, 2000: 10).
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NATO, ve vztahu k východním sousedům však upřednostní dominantní pozici, jíž dávají
prostor bilaterální smlouvy.
Jak již bylo výše uvedeno, orientace na Západ, podpora mezinárodního práva jako instituce
přenosu či sdílení národní identity, nevyužívání vojenské síly a důraz na obchodní styky byly
po druhé světové válce několik desetiletí nápadnými rysy německé zahraniční politiky
(Baumann, 2002). Právě součinnost a koordinace se spojenci, demilitarizovaná zahraniční
politika a transnacionální institucionální zakotvení jsou chápány jako výchozí stadium
německého multilateralismu i pro účely této práce. Multilateralismus je, při přijetí
konstruktivistického hlediska, výsledkem jistých internalizovaných norem a německé
europeizované identity, tedy nemateriálních struktur, jež nejen že určují chování aktéra, ale
jsou jím také reprodukovány.6 Tudíž může docházet k jejich proměně v čase. Pakliže se
připustí, že identita je vytvářena velkým dílem na poli domácí politiky, je třeba doznat i vliv
liberálního pojetí multilateralismu, které právě efekt domácí politiky na politiku zahraniční
zdůrazňuje (Moravcsik, 1997).
Snahou této práce bude pokusit se dokázat, že se Německo od většiny základních prvků
multilateralismu za posledních dvanáct let neodklonilo, pouze flexibilně modifikovalo jejich
pojetí, a to podle charakteru mezinárodního a vnitropolitického vývoje. Práce vychází
z předpokladu, že lze v konkrétních obdobích mezi lety 1999 a 2011 provést určitou typizaci
německého multilateralismu a to pomocí tří výše zmíněných pojetí. Příklon k unilateralismu
je pak dle dané hypotézy spíše „hyperreálným“ virtuálním posunem, který nezasáhl esenci
německé zahraniční politiky.

1.4 Německý politický diskurz o multilateralismu
Pro celistvější pochopení spojení německý multilateralismus je užitečný výzkumný projekt
Rainera Baumanna z roku 2002. Baumann se ve své studii, která se týká období těsně před
zde zkoumanou periodou, snažil poukázat na určitý posun v explikaci německého
multilateralismu na domácí půdě, k němuž došlo již během devadesátých let. Počítal se
skutečností, že vnitropolitický diskurz spoluutváří zahraniční politiku státu, v rámci něj totiž
dochází k replikaci či modifikaci zahraničněpolitické identity (Baumann, 2002: 2). Autor
rozlišil tři základní konceptualizace mulilateralismu, které byly již zmíněny v předchozím
oddíle. Jde o multilateralismus jako a) zvyklost, politickou kulturu a identitu; b) zajištění
vlivu; c) nástroj pro budování důvěry. Baumann sleduje politický diskurz během období

6

Velkou měrou k reprodukci dochází skrze komunikaci a diskurzivní procesy.
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1988–1989 a srovnává jej s léty 1998–1999, tedy s roky, v nichž tato analýza začíná. Dochází
k závěru, že se množství výroků o multilateralismu jako o normě (a) a jako o možnosti
upevnit důvěru politických partnerů (c), jež staví do popředí hodnoty a principy, výrazně
nezměnilo. Zásadní nárůst byl však zaznamenán v kategorii (b), zvýšila se tedy frekvence
výroků o multilateralismu ve spojitosti s posilováním vlivu Německa. Klíčovými pojmy se
nově staly vlastní zájmy (Eigeninteresse) a v kategoriích a) či c) také zodpovědnost
(Verantwortung). Baumann uvedl příklady některých výpovědí spojujících multilateralismus
právě s vlivem a vlastními zájmy SRN.
„Spolková republika Německo díky Bundeswehru výrazně přispívá ke společné bezpečnosti Západu.
V rámci konvenční obrany dokonce nejvýznamněji. Na tom se zakládá náš vliv v Alianci a také náš
nárok na výrazný podíl na spoluutváření její politiky.“ (Schäfer, 1988)

Nově hojně užívaný termín „zájmy“ či „vlastní zájmy“ zdůraznil Schröder vícekrát,
například ve svém proslovu k Německé společnosti pro zahraniční politiku:
„Současné německé vládě bývá vyčítáno, že klade přílišný důraz na německé zájmy. Toto však nelze
chápat jako výčitku. Zahraniční politika je také politikou zájmů. Jako všichni naši sousedé mají
i Němci rozumně chápané národní zájmy. Německá zahraniční politika by tudíž měla být politikou
objasněných vlastních zájmů, které nejsou v rozporu s těmi evropskými, naopak.“ (Schröder, 1999)

Autor studie konstatoval, že se za použitím termínu „rozumně chápané národní zájmy“
skrývá Schröderovo chápání národních zájmů jako něčeho ne zcela samozřejmého
a akceptovatelného. Nově se objevují i výroky o tzv. hard power, tedy o zbrojních kapacitách.
Například: „K zajištění mezinárodní akceschopnosti, věrohodnosti a vlivu dlouhodobě nestačí jen
hrát v zahraniční politice roli zastánců míru, svobody a lidských práv. Musíme být také připraveni
k tomu použít nezbytné prostředky.“ (Scharping, 1999)

Z Baumannovy studie tedy vyplývá, že již během desetileté periody, která dělí dvě
zkoumaná období, došlo v chápání multilateralismu k emancipatornímu vývoji. Výchozí bod
této rigorózní práce je rok 1999, kdy právě již SRN (při akceptování Baumannových vývodů)
bralo v rámci multilateralismu více v úvahu vlastní zájmy a možnost prosazovat
v multilaterálních strukturách svůj vliv. Samotné vlastní zájmy však dosud nejsou chápány
jako zcela samozřejmý a běžně přítomný prvek německé politiky. Tento poznatek je důležitý,
neboť může naznačit dlouhodobou tendenci, která by mohla být výsledky analýzy v dalších
letech buď doložena, nebo naopak vyvrácena.
V současnosti je možné pozorovat různé postavení termínu multilateralismus v odlišných
částech německého politického spektra. Na základě sledování parlamentního diskurzu pomocí
stenografických přepisů projevů je viditelné, že poslanci SPD hovoří o multilaterálních
13
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závazcích častěji a v moralističtějším duchu než poslanci CDU, již se spíše vyjadřují
k bilaterálním vztahům, například s Čínou a Ruskem a multilateralismus zmiňují častěji
s realistickým, respektive instrumentálním podtextem (Janura, 2009: 23).

2. Periodizace německé zahraniční politiky 1999–2011
Rigorózní práce bude následující vytyčené periody německé zahraniční politiky detailněji
analyzovat pomocí jednotlivých interpretačních případových studií. Tato období jsou předem
určena pomocí vnějšího charakteru zahraniční a bezpečnostní politiky, který je v daných
úsecích kontinua pozorovatelný. Vychází-li analýza z premisy, že Německo po celé sledované
období praktikuje multilaterální politiku, pak je nutné pojmenovat ať již skutečné, či zdánlivé
modifikace, kterými v poslední dekádě německý multilateralismus prošel. K této typizaci
poslouží právě periodizace. Nyní bude stručně nastíněno, jak bude vypadat.
Již od samotného vzniku Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) EU,
a posléze i Společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) v roce 1999, bylo Německo
jejich výrazným zastáncem, stejně jako evropské integrace obecně (Harnisch, 2010: 63).
Podporovalo europeizaci7 i v těch případech, kdy mohla potenciálně ohrozit jeho krátkodobé
zájmy či omezit jeho suverenitu (Katzenstein, 1997). Německo bylo na summitu v Kolíně nad
Rýnem, kde došlo k prosazení strategie Headline Goal 2010, výrazným aktérem a získalo
větší význam na evropské institucionální rovině. Němci se také na počátku milénia zúčastnili
prvních civilních i vojenských misí pod hlavičkou NATO či EU (Wittlinger, 2005). SRN se
v tomto období sice snažilo vzniklé krize řešit pomocí multilaterálního dialogu, ale nebylo
možné nadále odolávat tlaku na větší participaci a burden-sharing. Pro účely této práce bude
toto období charakterizováno „europeizovaným multilateralismem“ 8.
Výrazný přelom znamenala irácká krize v letech 2002 a 2003, která prokázala jak
rozdílnost preferencí v rámci NATO, tak nejednotu zájmů uvnitř EU, čímž vrhla na projekt
SBOP výrazný stín. Německo se odmítlo invaze zúčastnit a ukázalo, že atlanticistická
dimenze jeho zahraniční politiky není imperativní. Kancléř Gerhard Schröder se tehdy vyhnul
7

Europeizaci je třeba definovat a odlišit od procesu integrace členských států EU. Jedná se o mechanismus
chápaný především jako následek integračních politik pro jednotlivé členské státy a jejich národní politiky
(Exadaktylos, 2010). Společná rozhodnutí o zahraniční a bezpečnostní politice na institucionální úrovni EU se
tak potenciálně stávají spouštěcím mechanismem pro adaptaci národní politiky ve smyslu redefinice hodnot či
internalizace norem a očekávání, která jsou formována na unijní úrovni. Adaptace dále vyžaduje přizpůsobení
národních aktérů, instrumentů a procedur těm evropským.
8
Analytici se domnívali, že europeizace německé politiky byla v devadesátých letech tak hluboká, že nebylo
možné oddělit německé a evropské zájmy (Hyde-Price, 2000).
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použití síly a jako představitel tradičně civilní mocnosti opět traktoval mírové řešení krize.
Tento krok vyvolal debaty o emancipaci a nevyzpytatelnosti německé politiky. Nejvíce
takových polemik vzniklo v roce 2003, po dubnovém setkání představitelů Německa, Francie,
Belgie a Lucemburska, tedy nejhlasitějších odpůrců vojenského řešení irácké otázky, a jejich
návrhu na vytvoření autonomních plánovacích a operačních kapacit Evropské unie mimo
struktury NATO.

Krok tzv. „gangu čtyř“ byl interpretován jako snaha podkopat

transatlantickou vazbu, což se při bližším zkoumání jeví jako poněkud zavádějící vysvětlení.
Období kolem irácké krize bude v práci přesto označeno jako období neatlanticistického
instinktivního multilateralismu.
V dalším období může být Německo charakterizováno jako neambiciózní realizátor
a implementátor evropských závazků, který ovšem výrazněji netlačí na faktické využití
a efektivitu cílů EU. Aktivně se zapojilo do budování evropských sil rychlé reakce
Battlegroups – dosud nenasazených jednotek, v roce 2004 se zúčastnilo operace
EUFOR/Althea9 v Bosně a Hercegovině. V roce 2006 se pak Německo stalo velitelským
státem operace EUFOR RD v Kongu10, na níž nakonec participovalo 780 příslušníků
Bundeswehru, řízených z velitelství v Postupimi (Steinmeier, 2006). SRN se snažila se
o vytvoření podkladů pro novou reformní smlouvu, která měla dát evropskému projektu druhý
dech po selhání ratifikačního procesu Ústavy pro Evropu.
Poslední nejaktuálnější vývoj přinesl atypické, „unilaterální“ rozhodnutí Německa, které se
týká vojenského zásahu v Libyi. Britové, a tentokrát i Francouzi, obvinili Německo
z nepředvídatelnosti a z nedostatku loajality. Zatímco Francie a Británie převzaly při řešení
krize v Libyi iniciativu, prosadily se vůči Washingtonu a získaly tichou toleranci Ruska
a Číny, Německo se stalo spíše překážkou a ocitlo se v izolaci. Poučení, které si z toho
Francouzi a Britové odnesou, zřejmě nebude příliš příznivé pro budoucnost projektu SBOP.
Německo také v roce 2010 odmítlo francouzskou nabídku na posílení bezpečnostní
spolupráce v rámci Lisabonskou smlouvou zavedené permanentní strukturované spolupráce11,
což ukazuje na nevoli věnovat bezpečnostní politice více financí a pozornosti. Současně se
však Německo nezdráhá vůdčí role při řešení krize eurozóny. Tato nejnovější fáze zatím
nejsilněji vybízí k úvahám o odklonu od kooperativního jednání a multilaterálního
rozhodování.
9

Vojenská operace v Bosně a Hercegovině, kterou EU převzala po NATO (SFOR) v roce 2004. Hlavním
úkolem je kontrola dodržování Daytonských smluv.
10
Mise krizového managementu v Kongu, která proběhla v roce 2006 pod taktovkou Evropské unie a
podporovala tou dobou již působící misi OSN.
11
Zavádí se v oblasti obrany a je určena pro členské státy, jejichž vojenské schopnosti splňují vyšší nároky a
které vzájemně učinily hlubší závazky v oblasti nejnáročnějších operačních aktivit.
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Všechny zmíněné periody pozorovatelné v německé zahraniční a bezpečnostní politice
budou podrobeny bližšímu zkoumání a bude posouzen jejich charakter z hlediska
transformace multilateralismu. Pro snazší uchopení multilateralismu budou využity
Baumannovy koncepty a) politická kultura, hodnotový multilateralismus; b) projekce
vlastního vlivu v rámci multilaterálních struktur a c) nástroj k budování důvěry. Zároveň
budou sledovány základní tradiční prvky německého multilateralismu a jejich změna,
redefinice či úplné vymizení. Nebude se však jednat o diskurzivní analýzu v daných
obdobích, ale o analýzu jednotlivých zahraničněpolitických, respektive bezpečnostních,
událostí a jejich řešení. V jednotlivých případových studiích bude pozornost soustředěna na
mezinárodní situaci, postoje německé politické reprezentace a jejich politických partnerů
a jejich možnou explikaci.

2.1 Poválečný kontext a začátek devadesátých let
Dříve než bude přistoupeno k analýzám období mezi roky 1999–2011, bude v hlavních
bodech nastíněn vývoj německé zahraniční a bezpečnostní politiky po sjednocení země
a během devadesátých let tak, aby bylo možné chápat následující periody v širším kontextu
dlouhodobého vývoje politiky SRN.
Pro pochopení německé politiky v devadesátých letech je třeba připomenout základní rysy
zahraniční či bezpečnostní politiky Německa, typické během druhé poloviny dvacátého
století. Mezi zásadní faktory, které v poválečném období dlouhodobě formovaly
západoněmeckou zahraniční politiku, patřila po druhé světové válce nesvoboda německého
rozhodování, neboť země byla produktem poválečných smluv (Green, 2005). Německá
politická kultura a identita civilní mocnosti se rozvinuly velkou měrou díky prvnímu kancléři
Kondradu Adenauerovi (1949–1963), který tvrdil, že tolerovatelné Německo musí být
součástí multilaterálních euro-atlantických sítí a vyvažovat svůj vztah se Spojenými státy
a Francií (Maull, 2000: 56). Evropská integrace představovala jedinou možnost, jak udržovat
balanc mezi evropským a atlantickým směřováním SRN a později mezi snahou
o znovusjednocení země a aktivními vztahy s partnery ve střední a východní Evropě. Navíc
víceúrovňový mechanismus politiky v rámci ES (respektive EU) pasoval k institucionálnímu
pluralismu, koaličním vládám a decentralizovanému charakteru správy země (Handl, 2010:
3). Integrace se rozvíjela paralelně se vznikem demokratického německého státu a stala tak
zcela

přirozeně

součástí

institucionálních

a

normativních

základů

německé

zahraničněpolitické kultury (Anderson, 1993: 24). Zahraniční politika SRN po válce
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reflexivně podporovala integraci, řešila dlouhodobější zájmy, a to spíše evropské než čistě
německé (Harnisch, 2006: 100).
Maull se ve svých analýzách věnoval čtyřem základním postulátům, které řídily
poválečnou politiku Německa jakožto civilní mocnosti: „již nikdy válku“ (pacifismus,
moralismus, demokracie), „již nikdy osamocení“12 (integrace, multilateralismus), „politika,
nikoli síla“ (akcent na diplomatická řešení krizí) a „normy určují zájmy“ (Maull, 1999: 4).
Civilní mocností se rozumí jednak sám aktér, jehož úkolem v mezinárodních vztazích je
civilizační role a zapojení do multilaterálních struktur, jednak sebepojetí aktéra (identita a
soubor hodnot, které vyznává) a v neposlední řadě se jedná o strategii, jak pomocí
specifických nástrojů naplňovat své cíle (Kirste, 1996: 297).
NATO a americká přítomnost v Evropě zajišťovaly Německu možnost plně se věnovat
posilování demokratických struktur zevnitř a evropská integrace nabídla možnost ovládat
Německo bez represivních opatření (Karp, 2005: 63). V sedmdesátých a osmdesátých letech
se Německo stalo respektovanou soft-power, a to především vzhledem k prosperitě, sociálně-ekonomickému a demokratickému uspořádání, liberalismu a kooperativní zahraniční politice.
Politická kultura stála především na hodnotovém principiálním multilateralismu a na
zdrženlivosti při použití vojenské síly. V druhé polovině dvacátého století sehrálo Německo
roli jednoho z pilířů evropské integrace a zároveň sponzora mnoha kompromisů, které
pomáhaly udržet dynamiku integrace. V bezpečnostní oblasti představovalo Německo spíše
civilní mocnost plnící významnou úlohu při obraně aliance a v rámci ES, později EU, která se
postupně sama profilovala jako soft-power a civilní mocnost, někdy také zvaná „něžný obr“
(Bulmer, 1996: 12).

2.1.1 Sjednocení SRN a NDR
Po sjednocení západního a východního Německa se začaly objevovat debaty o budoucí roli
a sebevědomí sjednocené země. Ačkoli tehdejší kancléř Helmut Kohl deklaroval záměr udržet
zahraničněpolitickou kontinuitu i v nových podmínkách a potvrdil závazek setrvat
v partnerství se Spojenými státy americkými a dále podporovat evropskou integraci (Wessels,
2003:140), objevovaly se o budoucnosti SRN dvě protichůdné teze a takové, které mezi nimi
hledaly kompromis. Jedna část odborné veřejnosti očekávala, že by Německo mohlo navázat
na asertivní a nevyzpytatelnou velmocenskou politiku devatenáctého století, k čemuž by
mohla patřit i snaha o získání nukleárních zbraní (Mearsheimer, 1990: 5). Druhý proud
12

V cizojazyčných textech se objevuje následující překlad: „never again war“; „never again alone“, „politics,
not force“, „norms define interests“.
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hypotéz, liberálních a konstruktivistických, předpokládal, že SRN zůstane ukotvené
v multilaterálních ekonomických a bezpečnostních euro-atlantických strukturách.
V tomto období

bylo hlavním

úkolem

Německa harmonizovat

svou

tradičně

nemilitaristickou identitu s bezpečnostními hrozbami, které se objevily v devadesátých letech
a později v nové podobě i na začátku 21. století: transnacionální terorismus, migrace a nový
charakter ozbrojených konfliktů. V roce 1991 Německo odmítlo vyslat vojáky do války
v Perském zálivu, kde proti Iráku pod americkým vedením bojovala koalice třiatřiceti zemí.
Toto rozhodnutí bylo přičítáno tradiční německé zdrženlivosti a tabuizovaným zásahům
Bundeswehru mimo vlastní území. Důvodem však nebyly jen německé principy a tradiční
přístup ke konfliktům, ale i nedostatečná logistická výbava německé armády, jejímž jediným
posláním byly dosud obranné operace. Vláda Helmuta Kohla byla vystavena jednak tlaku ze
strany spojenců, jež vyžadovali aktivní bezpečnostní politiku, a na druhé straně tlaku
veřejnosti, formované čtyřiceti lety pacifismu (Kirste, 1998: 135). Leitmotivem veřejných
protestů se v SRN stalo heslo „No blood for oil“ (Dettke, 2009: 72). To, že Sovětský svaz
stále nepodepsal smlouvu 2+413 Němce také odrazovalo od účasti v Zálivu, krom toho chtěli
v duchu Kohlovy pacifistické doktríny prokázat kontinuitu své zahraniční politiky.
Výsledkem protichůdných pnutí byla finanční podpora operace ve výší 17 miliard DM,
tajné vyslání šesti minolovných jednotek a poskytnutí osmnácti stíhaček Alpha Jet do
sousedního Turecka (Dettke, 2009: 75). Operace Desert Storm odhalila konceptuální krizi
německé bezpečnostní politiky, v níž na sebe narážela tradiční kultura nepoužívání vojenské
síly a nutnost udržovat multilaterální vztahy a solidaritu se spojenci (Breuer, 2006: 208).

2.1.2 Rozpad Jugoslávie a mise UNOSOM
Na konci roku 1991 uznalo Německo unilaterálně a bez podpory zámořských a evropských
spojenců nezávislost Slovinska a Chorvatska na Jugoslávii, což podle mnohých naznačovalo
až přílišnou asertivitu. Významná proměnná ovlivňující rozhodnutí SRN byla tři čtvrtě
milionová jugoslávská menšina žijící na německém území a Kohlova snaha respektovat právo
na sebeurčení národů. Profesorka z univerzity v Berkeley, Beverly Crawford, ale poukázala
na fakt, že se spíše jednalo o nedostatečně vyzrálé evropské instituce, které by umožnily
koordinovanější a rychlejší postup14 (Crawford, 1996: 430). Následný balkánský konflikt
13

Smlouva určovala způsob znovusjednocení obou německých států. V únoru 1990 se sešli zástupci obou
Němecek, Sovětského svazu, USA, Francie a Velké Británie na Konferenci dva plus čtyři. Jednání byla uzavřena
12. září v Moskvě podpisem smlouvy o státní suverenitě sjednoceného Německa.
14
Evropské společenství se přitom chystalo oficiálně a společně uznat samostatnost obou zemí na summitu 15.
ledna 1992 (Dettke, 2009: 78).
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ukázal neschopnost Evropanů vypořádat se na svém kontinentu s podobnou krizí. Po
zkušenosti s tímto etnickým vnitrostátním konfliktem15 se jednou z priorit německé zahraniční
a bezpečnostní politiky stala jak transformace Bundeswehru, tak prosazování preventivních
diplomatických řešení za každou cenu (Schweers, 2008: 11).
V roce 1992 učinilo Německo další bezprecedentní krok, když logisticky a vojensky
podpořilo misi OSN UNOSOM na obnovu míru v Somálsku zmítaném občanskou válkou,
kam vyslalo 1 640 mužů a žen, povětšinou zdravotnického personálu, komunikačních
specialistů a inženýrů (Martinsen, 2005: 25). Somálská operace Restore Hope znamenala
první vyslání ozbrojených sil na mimoevropské území v poválečné historii SRN a zároveň
krok směrem k aktivní bezpečnostní politice. Šlo sice o operaci s humanitárními cíli, avšak
zároveň se jednalo o operaci na vynucení míru, kterou bylo možné jen problematicky
ospravedlnit a sladit se Základním zákonem SRN. Článek 87, odstavec 2 dovoluje použít sílu
ve prospěch kolektivní bezpečnosti, nebo pokud má země spojenci specificky určenou
obrannou roli (Longhurst, 2004: 56). Strany SDP a FDP žádaly před schválením mise
doplnění ústavy, avšak při konečném rozhodnutí hrála velkou roli podpora tehdejšího ministra
zahraničí Klause Kinkela, člena FDP (Martinsen, 2005: 26). V roce 1993 prohlásil i generální
tajemník OSN Boutros-Ghali, že by bylo chybné předpokládat, že by mezinárodní komunita
nepřijala německé vojáky v zahraničí a prosazoval německou účast na misi UNPROFOR v
Bosně. Německo se nakonec rozhodlo účastnit na zajištění bezletové zóny nad Bosnou
pomocí letounů AWACS. Němečtí vojáci zde tvořili téměř třetinu pilotů, což vyvolalo
rozhodnutí FDP a SPD přednést ústavní stížnost. Ústavní soud však podpořil vládní pozice
a označil vyslání za legální.
O dva roky později se Německo zúčastnilo mise IFOR, která měla za úkol implementaci
Daytonských mírových smluv v Jugoslávii. Vojenská angažovanost za hranicemi se až do
poloviny devadesátých let potýkala s opozičními názory označujícími podobné kroky za
ilegální, či za návrat k nebezpečné reflexivní vojenské politice.

2.1.3 Legalizace použití síly
Devadesátá léta ukázala, že Německo chápe účast na vojenských misích ve světě jako
nezbytnost a vzdává se tak tradičního ústavně zakotveného pacifismu s vědomím nutné
reformy bezpečnostních sil. Tento mentální posun stvrdilo rozhodnutí Federálního ústavního
15

Nový charakter válek zkoumal Van Creveld, který předpověděl, že budoucí konflikty budou mít nižší intenzitu
než klasické konvenční konflikty a budou lokalizovány uvnitř konfliktních regionů či samostatných států
(Creveld, 1998).
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soudu, který v roce 1994 legalizoval účast na vojenských misích pod záštitou mezinárodních
organizací jako OSN, NATO či Západoevropská Unie a zrušil tak po desetiletí platné
ustanovení, že ozbrojené síly mohou být použity výhradně pro obranné účely.16 V rozhodnutí
soudu nedošlo k žádnému rozlišení operací na budování a vynucení míru, což umožňovalo
větší flexibilitu v budoucím rozhodování (Longhurst, 2004: 58). I přes snahu Helmuta Kohla
a Gerharda Stoltenberga, který v letech 1989 až 1992 zastával pozici ministra obrany,
zachovat kontinuitu, se v devadesátých letech dostaly do kontradikce dva základní pilíře
německé zahraniční politiky: multilateralismus a antimilitarismus.
Podle bývalého německého prezidenta Romana Herzoga17 (1995) SRN vstoupila do nové
fáze svých dějin, kdy již nebylo možné fungovat pouze jako šeková knížka a respektovat
„Kohlovu doktrínu“ odmítající použití vojenské síly v zahraničí. Německá zahraniční
a bezpečnostní politika byla podle Herzoga již globalizovaná a musela se vyrovnat se
zvýšenou zodpovědností. Právě vyšší participace mohla pomoci odbourat nechtěnou
„jedinečnost“ a lépe dostát aliančním závazkům.
Po rozhodnutí soudu následovala nová bezpečnostní strategie, která definovala jak měnící
se globální prostředí a nové hrozby, tak adekvátní německé odpovědi na tyto změny v podobě
remilitarizace německé zahraniční a bezpečnostní politiky (Weiβbuch, 1994). SRN během
vlády CDU zapojovala Bundeswehr do stále většího počtu úkolů a misí mimo své hranice
(Longhurst, 2004: 66) a bylo nutné jej učinit více expediční armádou. I když došlo k redukci
a restrukturalizaci Bundeswehru, vláda se neodhodlala ke zrušení branné povinnosti.
Méně přehledná bezpečnostní konstelace a noví globální političtí aktéři způsobili, že se
musely i multilaterální instituce, včetně EU, adaptovat a směřovat k vyšší akceschopnosti.
S tím byla spojená i nová očekávání politických partnerů. Paradoxně to byla právě očekávání
politických spojenců, že Německo převezme „plnou zodpovědnost“ a „normalizuje“
zahraniční politiku (Schweers, 2008: 9), co akcelerovalo změny.
Německo hrálo už z geografických důvodů klíčovou roli pro budoucnost integrace
východoevropských zemí do EU, kterou podporovalo nejvíce ze zemí původní patnáctky.
Německo značně přispělo k integračním procesům v oblasti zahraničně-bezpečnostní
spolupráce a financovalo i mnohé kompromisy při snahách o prohloubení integrace. Až do
konce 90. let byly německé zájmy považovány za prakticky identické s evropskými.
Vysvětlením tohoto jevu je specificky německý institucionální pluralismus, který se posiluje

16
17

Základní zákon, článek 87 A.
Funkci spolkového prezidenta zastával v letech 1994–1999.
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s růstem vlivu institucionálních veto players18, především v souvislosti s integrační politikou a
vysíláním zahraničních misí (především Spolkový ústavní soud, spolkové země, Spolkový
sněm). Vzhledem k váze a strategickému (nikoli taktickému) zaměření politiky SRN v EU
a díky souběhu německého a evropského pluralismu znamenalo prohlubování EU až do druhé
poloviny 90. let zároveň umocňování vlivu Německa. I v devadesátých letech a první dekádě
nového milénia se udržela asymetrie ve struktuře mocenského potenciálu, v němž
hospodářská síla převažuje nad vojenskou. Z poválečné dominance cizích mocností se
vyvinul systém zábran a sebekontroly německé zahraniční politiky.

2.2

Europeizovaný multilateralismus, zakládání SBOP a Kosovo
(1999–2001)

2.2.1 Nástup rudo-zelené koalice
S nástupem kancléře Gerharda Schrödera do funkce v roce 1998 se dostal tradiční koncept
civilní mocnosti pod bezprecedentní tlak. A to nejen ze strany domácí, související s generační
obměnou či „domestikací“ zahraniční politiky (Overhaus, 2004: 552). Druhým tlakem byla
proměna transatlantické vazby, která nastala v plné síle po nástupu George W. Bushe do
Bílého domu a především po útocích z 11. září 2001, kdy se stal neo-konzervativní přístup
definitivně středním proudem americké zahraniční politiky (Longhurst, 2004: 87).
Neo-konzervaticvci během devadesátých let ovládli republikánskou stranu a postupně ji vedli
k unilaterálnější zahraniční politice, jejímž cílem bylo pragmaticky bránit a šířit univerzální
hodnoty svobody a demokracie, avšak i za cenu nasazení vojenských sil (Krause, 2003: 9).
Evropě tento pragmatický element v chápání univerzálních hodnot chyběl.19 Německo
tudíž muselo koncem devadesátých let sladit své tradiční postoje a roli civilní mocnosti nejen
s novými bezpečnostními výzvami, ale i se změnami pozic politických partnerů.
Multilateralismus, jemuž zůstala SRN věrná i ke konci devadesátých let, tehdy paradoxně
znamenal zvýšený tlak na aktivnější roli v multilaterálních operacích, a to i pokud byly
vojenského charakteru. Hlavními mantinely zahraniční a bezpečnostní politiky přitom měly
být kontinuita, spolehlivost a předvídatelnost (Miskimmon, 2007: 110). Ačkoli za Gerharda
18

Vláda musela kompenzovat Maastrichtskou smlouvu rozšířením počtu aktérů s právem veta o země a jejich
ústavní orgán – Spolkovou radu. Jde o významný příklad tzv. domestikace evropské politiky SRN, v jejímž
rámci se parlament, ústavní soud a spolkové země snaží omezit autonomii vlády a administrativního aparátu v
evropských záležitostech a kontrolovat je.
19
Američané v evropské hodnotové konceptualizaci vidí analogii k nebezpečnému idealismu z 30. let dvacátého
století, který vedl k jistému odtržení od geopolitické reality (Krause, 2003: 13).
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Schrödera došlo v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky k důležitým průlomům, nestala
se v letech 1997 a 1998 zásadním předvolebním tématem, kampaň totiž cílila především na
domácí politiku. Neznamenalo to nezájem Němců o mezinárodní dění, ale povědomí německé
veřejnosti o bezpečnostních hrozbách jako jsou zbraně hromadného ničení, situace na
Blízkém východě či terorismus byla tehdy nižší než jejich zájem o hospodářskou politiku,
vnitropolitický vývoj, globální klimatické problémy či lidskoprávní tematiku. Čili o oblasti,
které přímo vyžadují multilaterální řešení (Krause, 2003: 13).
Zásadními výzvami stojícími před ministerstvem zahraniční byly otázky spojené s budoucí
účastí na SZBP, nutnou reformou Bundeswehru a týkaly se role, jíž by měla hrát vojenská síla
v bezpečnostní politice SRN (Miskimmon, 2007: 104). Při svém úvodním projevu ve
Spolkovém sněmu v listopadu 1998 řekl Schröder: „Nepředpokládám, že by se Německo mělo
v budoucnu stavět do vůdčí role či provádět vojenské akce, aniž by konzultovalo své
partnery.“ (Schröder, 1998) Při nástupu rudo-zelené koalice splňovala SRN bezpochyby
definici civilní mocnosti, za každou cenu by upřednostnila nevojenské prostředky pro řešení
krizí jako například diplomacii, ekonomické sankce či politickou izolaci (Martinsen, 2005:
67).
Schröder reprezentoval novou generaci německých politických elit spjatých s hnutím roku
1968, méně svázaných s překážkami minulosti, jež ovlivňovaly rozhodování předchozích
vlád. Uznání vlastní historické viny vedlo podle Schrödera spíše k posílení než k oslabení
SRN. Německo získávalo sebevědomí „dospělého státu“ (Wittlinger, 2010: 123) a kolektivní
paměť již neměla tak rigidní účinky a nebránila v normalizaci použití síly. Loajalita k USA
postupně získala nové obrysy a odložila automatismus a nepostradatelnost (Martinsen, 2005:
71). Tato Schröderova sebevědomější pozice byla uvítána mnoha členy SPD, kteří již dlouho
volali po větší suverenitě v zahraniční a bezpečnostní oblasti.

2.2.2 Institucionalizace SBOP
Vytvoření a následné upevnění SZBP Maastrichtskou (1992) a posléze Amsterodamskou
smlouvou20 (1997), Evropská bezpečnostní a obranná iniciativa v rámci NATO či
Západoevropská unie byly evropské bezpečnostní instituce nenarušující tradiční německé
20

Při jednání o Amsterodamské smlouvě německá vláda poprvé zablokovala prohlubování integračního procesu,
když odmítla právo Evropského parlamentu spolurozhodovat o otázkách azylové a imigrační politiky a byla i
proti většinovému hlasování v Radě EU. Tím se Německo dostalo poprvé do role „brzdy“. Byl to náznak, že
europeizace nemusí Německu vždy vyhovovat. Europeizační proces se přeměnil v nástroj, který v některých
oblastech narušoval německý „usměrňovaný kapitalismus“ a SRN se častěji chopila blokační role, například
v souvislosti se sankčním mechanismem při porušení Paktu stability EU (Bösche, 2006: 60). V některých
oblastech (SBOP, energetická politika, sociální politika) byla podpora europeizace téměř stálá (Handl, 2007).
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vyvažování evropské integrace s transatlantickým vztahem (Overhaus, 2004: 555). Válka
v Jugoslávii a tamní ryze americké vojenské a strategické velení však ukázaly, že evropská
bezpečnostní integrace není příliš efektivní. Následné založení SBOP bylo tedy jednak
odpovědí na alarmující nerovnováhu v transatlantických vztazích, jednak snahou podepřít
existující SZBP reálnými vojenskými kapacitami. Francouzsko-britská iniciativa ze St. Malo,
umožněná Blairovým ústupem z výhradně atlanticistických pozic, v prosinci 1998
nastartovala první fázi tvorby SBOP. Zatímco Británie se dlouho zdráhala ustavit nové
instituce, jež by měly v gesci evropskou bezpečnost, Francie a Německo byly od počátku
právě pro institucionální řešení.
Jak poukázal David A. Lake, instituce jsou zároveň výsledkem i příčinou: Aktéři utvářejí
instituce, aby sloužily jejich zájmům, a instituce pak zpětně ovlivňují jejich chování a tvorbu
zájmů. Umožňují naplňovat cíle, které by jinak byly nesplnitelné, a odrazuje státy od jednání,
jež by si jinak vybraly (Miskimmon, 2007: 111). Německo podporovalo vznik SBOP, protože
iniciativa odpovídala německým zájmům a přinášela vyhlídky na zásadní výhody. Skýtala
možnost kooperovat s Británií a s Francií, prohloubit spolupráci v rámci SZBP a nakonec
možnost ukotvit německou politiku pevněji ve strukturách EU, což podle Miskimmona
znamenalo i potenciál snáze prosazovat své vlastní preference (tzv. uploading preferencí
v rámci obousměrného europeizačního procesu – viz výše). Německo začalo hrát v projektu
významnější roli v první půli roku 1999, kdy převzalo předsednictví EU a snažilo se vměstnat
iniciativu ze St. Malo do evropského rámce (Miskimmon, 2007: 101), a to i přesto, že si
původní rudo-zelená koaliční dohoda kladla na poli SZBP poměrně skromné cíle.21
K prvnímu zhmotnění závazků se St. Malo došlo na kolínském summitu i červnu 1999, kdy
byly přijaty hlavní úkoly SBOP, tzv. Petersberské teze22 a ustaveny evropské bezpečnostní
struktury jako Vojenský výbor EU, Situační centrum či permanentní Politický a bezpečnostní
výbor23. Na konci téhož roku byly v Helsinkách přijaty další konkrétní cíle v rámci Headline
Goal, splnitelné do roku 2010.24 Kromě plánu na vytvoření třinácti mnohonárodních rychle
nasaditelných jednotek, tzv. Battlegroups o síle 60 tisíc mužů a žen, vznikly i konkrétní

21

„Nová vláda se bude snažit o komunitarizaci SZBP, pokusí se prosadit hlasování pomocí prosté většiny a
posílit evropskou bezpečnostní a obrannou identitu.“ (Miskimmon, 2007)
22
Úkolem SBOP mají být podle Petersberských tezí humanitární a záchranné operace, prevence a zvládání krizí,
operace na udržení míru.
23
Politický a bezpečnostní výbor (PBV) sleduje mezinárodní vývoj ve SZBP, podílí se na stanovení politiky a
sleduje její uplatňování. Je zaštítěn autoritou Evropské rady a odpovídá za politickou kontrolu a strategické
vedení operací na řešení krizí. Skládá se především z představitelů jednotlivých států a působí v samotném
středu krizových operací.
24
Nejdůležitějším úkolem Headline Goal 2010 bylo založení mnohonárodních jednotek Battlegroup. Měla by
být nasaditelná do 10 dnů a působit až 120 dnů kdekoli na světě.
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závazky vůči NATO: možnost účasti členů NATO nepatřících do EU na SBOP, maximální
míra konzultace a transparence ve vztahu k Alianci. Účelem iniciativy byla větší
akceschopnost a autonomie evropských bezpečnostních sil, dostatek kapacit a připravenost je
použít.
Američané se obávali, že emancipace Evropy bude znamenat oslabení vlivu NATO (EHG,
2010). Tehdejší americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová zdůraznila tři
nebezpečí, která by SBOP mohla pro Alianci představovat: diskriminování členů NATO, jež
nepatří do EU; duplikace kapacit EU a NATO; odloučení EU od Aliance (Dettke, 2009: 106).
Narozdíl od Francie si Německo od nového integračního prvku v oblasti bezpečnosti
neslibovalo vyvažování vlivu USA. Berlínu se jednalo naopak o upevnění euro-atlantické
kooperace. Již v tomto období se však projevila určitá ambivalence německého přístupu,
hlavně co se týče protichůdných motivací USA a Francie. Berlín například podpořil vznik
struktur, které již existovaly v rámci NATO, a to navzdory debatě o zbytečném duplikování
kapacit. Zároveň přijal francouzský koncept European puissance, který de facto znamenal
záměr jednat samostatně mimo alianční struktury (Overhaus, 2004: 556). Schröderova
komunikace s francouzským prezidentem Jacquesem Chiracem byla tehdy intenzivnější než
kdy dřív a týkala se kromě bezpečnosti například i zemědělství. Mnozí německému kancléři
vyčítali přílišnou závislost na Paříži.
Schröderův ministr zahraničí Joschka Fischer ze strany Zelených uklidňoval domácí
politickou scénu a veřejnost, že SBOP nebude znamenat militarizaci evropské bezpečnostní
politiky. „Evropa by se měla stát efektivní a mírumilovnou mocností, která bude schopna
odsoudit násilí a zasáhnout.“ (Fischer, 1999) Pro snazší koordinaci evropské politiky
jednotlivých ministerstev a s cílem zvýšit vliv svůj a svého úřadu je Schröder zastřešil
oddělením 5 pro evropskou politiku25 na Spolkovém kancléřství.

2.2.3 Kosovo
Koncem devadesátých let Německo zdánlivě dokázalo, že již vyřešilo vztah mezi použitím
síly a diplomacií. Kosovská krize představovala pro nastupující vládu tvrdý test, v němž se
měly odhalit limity německého pacifismu a hloubka loajality ke spojencům z NATO. Krize
ukázala, že není možné pokračovat v tzv. šekové diplomacii26 a nadále se vyhýbat bolestivým
politickým rozhodnutím. V roce 1999 se SRN zapojila do ofensivní vojenské operace
25

Abteilung 5 für Europapolitik.
Vztahuje se k předchozí role SRN jako „čestného vyjednavače“, který neutrálně vyjedná a financuje
kompromisy na půdě EU.
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v Kosovu, která nezískala oporu v Radě bezpečnosti OSN, kde operaci zablokovaly Rusko
a Čína. Ještě než nastoupila Schröderova vláda, svolal odstupující kancléř Helmut Kohl
v říjnu 1998 speciální zasedání parlamentu, na němž poslanci odsouhlasili vojenský zásah
NATO v případě, že bude nezbytný pro odvrácení humanitární katastrofy. Nastupující kancléř
Gerhard Schröder předem deklaroval, že bude s použitím síly souhlasit. Začátkem června
1999 vyslalo Německo 8 500 vojáků do mise KFOR27 pod vedením NATO, která měla
v Kosovu zajistit bezpečnost v souladu s rezolucí OSN číslo 1244. Někteří tento postup
vnímali jako důležitý přelom, neboť poprvé chyběla nezbytná „ingredience“ německého
rozhodování: mandát RB OSN (Maull, 1999: 29). Nejpozději účastí na ofensivní vojenské
misi v Kosovu se ze SRN stal exportér bezpečnosti, ne její „konzument“, jak tomu bylo dosud
(Wittlinger, 2010: 121).
K ospravedlnění mise byly používány především etické a moralistické argumenty,
zdůrazňující nutnost solidarity se spojenci (Wittlinger, 2010: 127) a povinnost zabránit dění,
které připomínalo zločiny Wehrmachtu za druhé světové války (Martinsen, 2005: 80). Během
první fáze operace Allied Force prohlásil Fischer, že se neučil pouze odmítat válku, ale také
opakování Auschwitzu (Financial Times, 1999). Pokud by se Německo nezúčastnilo,
znamenalo by to zpochybnění německé pozice v západních strukturách, zvláště když vyslání
již nebránila ústava. „Neexistovala jiná alternativa,“ napsal později Gerhard Schröder ve
svých pamětech (2006: 85).
Opozice uvnitř SPD a ve straně Zelených tvrdila, že bez mandátu OSN je operace ilegální
a navíc nemůže přinést očekávané výsledky. Na speciálním kongresu SPD v dubnu 1999
vyzvali delegáti Schrödera, aby zůstal u mírové perspektivy, jíž by měl prosazovat i uvnitř EU
a NATO. Zpočátku se totiž zdálo, že letecké údery NATO pouze akcelerují masakry
kosovských Albánců. Joschka Fischer přesvědčil svou vlastní politickou stranu Zelené, že
pacifismus může způsobit mnohem více krutostí než samotný vojenský zásah. Právě kvůli
německé historii bylo podle něj třeba zabránit pokračujícímu vraždění. S operací nakonec
souhlasila i většina členů SPD. Využití síly pro humanitární účely se díky tomu stalo
akceptovatelné

pro

majoritní

část

politického

spektra

a

tím

došlo

k posunu

zahraničněpolitického konsensu a akceptaci použití vojenských prostředků ve specifických
situacích. „Více než 200 tisíc obětí války v Bosně, Hercegovině a Chorvatsku napovídá, že
pouhé čekání by z Evropy opět učinilo viníka,“ varoval Schröder před appeasementem vůči
srbskému prezidentovi Slobodanu Milosevićovi (Dettke, 2009: 97).
27

Mírová operace NATO Kosovo Force započatá v roce 1999. Zajišťuje v Kosovu pořádek a bezpečnost, spadá
pod velení mise OSN v Kosovu (UNMIK). Mandát získala rezolucí RB OSN č. 1244.
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Koaliční dohoda rudo-zelené vlády obsahovala i stanovy pro případ, že by bylo užití síly
nevyhnutelné. Mezi podmínkami pro užití síly bylo zachování multilateralismu, postup
v rámci NATO, souhlas Federálního ústavního soudu a mandát OSN, který měl být
nepostradatelným předpokladem. Tato podmínka měla původně posílit roli OSN a její
monopol v otázkách vojenských zásahů. Ruské veto v Radě bezpečnosti ovšem způsobilo, že
by Německo v případě pasivity čelilo nebezpečí izolace mezi ostatními členy EU a NATO.
Také by to znamenalo, že rudo-zelená koalice není schopná podat spojencům pomocnou ruku
v případě nutnosti, což by bylo těžké morálně a politicky obhájit (Dettke, 2009: 95).
Německo se ale ani v případě Kosova nevzdalo důrazu na diplomatická řešení a zvolilo
dvoukolejný postup: jednak účast na vzdušných manévrech NATO, jednak snahu zapojit do
řešení krize Rusko, Čínu a i mezinárodní uskupení jako G8. Tento Fischerův plán však
vyvolal značnou kontroverzi, protože jej Fischer předem nekonzultoval s evropskými a
americkými partnery. Fischer se snažil vyjednávat uvnitř existujících multilaterálních
struktur: EU, NATO, OSN či v rámci nově vzniklé Kontaktní skupiny pro Kosovo28. SRN
také předsedalo speciálnímu bonnskému summitu G8, jehož ústředním tématem byla válka
v Kosovu. Ministr obrany SRN Rudolf Scharping se zároveň scházel s ruskými vládními
činiteli – Igorem Sergejevem a Viktorem Černomyrdinem.
Ve srovnání s misí v Bosně, která se dala nazvat operací na zajištění míru, bylo Kosovo
jasně donucovací operací, odpovídající definici války od Carla von Clausewitze: „Akt násilí,
jehož účelem je vnutit protivníkovi vlastní vůli“ (Clausewitz, 2008).29 Kromě operace
v Kosovu byla na bedrech Německa i předsednická funkce v EU a organizace summitu G8
v Kolíně nad Rýnem. Pro SRN bylo nesnadné vzdát se tradiční diplomacie, pouze podepřené
potenciální hrozbou použití síly, a uchýlit se k simultánnímu využití diplomatického
vyjednávání a síly (Miskimmon, 2007: 102). Partneři kritizovali Schrödera a Fischera za to,
že nechtěli vyslat do Kosova žádné pozemní jednotky a za skrovný příspěvek do operace,
daný do značné míry nezkušeností se zvládáním krizí pomocí vojenské síly (Miskimmon,
2007: 125). Ministr zahraniční Joschka Fischer zároveň v dubnu představil EU svůj Pakt
Stability, který navrhoval balkánským státům budoucí členství v Unii a potvrzoval německou
tradici civilní mocnosti: důraz na multilaterální instituce a politicko-hospodářské prostředky.

28

Skupina vznikla v návaznosti na krizi v Bosně, jde o neformální uskupení tvořené významnými
geopolitickými aktéry, kteří participovali na řešení krizí na Balkáně: USA, Německo, Francie, Velká Británie,
Rusko a Itálie.
29
Z díla „O válce“, v ČR vydalo nejnověji nakladateltsví Academia v roce 2008.

26

Rigorózní práce

2.2.4 Afghánistán
V roce 2001, po teroristických útocích na Světové obchodní centrum z 11. září, Německo
podpořilo vojenskou operaci v Afghánistánu a Gerhard Schröder deklaroval svou
bezpodmínečnou solidaritu s USA. Schröder prohlásil, že solidaritu musí projevit každý, kdo
věří v mír a svobodu, neboť útok teroristů směřoval na celý civilizovaný svět (Dettke, 2009:
116). Ministerstvo vnitra SRN zavedlo na domácí úrovni přísná protiteroristická opatření tzv.
Schilyho balíčky, omezující některé osobní svobody.30 Na evropské úrovni došlo také
k zostření bezpečnostních opatření – byl zaveden tzv. evropský zatykač, ustaven speciální
protiteroristický tým v rámci Europolu a přijata protiteroristická konvence OSN (Dettke,
2009: 118). Německo přes své obavy ze zažehnutí regionálního konfliktu na Blízkém
východě, podpořilo historicky první aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy a poprvé se
v rámci International Security Assisstance Force (ISAF) zapojilo do operace, jež neměla
humanitární podstatu, ale jasně cílila ke změně mocenského upořádání v cizí zemi a, ač
mnohonárodní, byla vedena Spojenými státy, nikoliv NATO.
„Máme nyní povinnost splnit naše závazky v plné šíři (...), to znamená také účast na
vojenských operacích na obranu svobody a lidských práv, na obnovení stability
a bezpečnosti.“ (Schröder, 2001) Německo do Afghánistánu vyslalo 3,900 příslušníků
Bundeswehru, přičemž prosazovalo integraci sociálních, politických a ekonomických
opatření, která by řešila prvotní příčiny lokálních problémů, mezi priority operace. Němci
viděli jasný rozdíl mezi mandátem operace Enduring Freedom, který umožňoval i ofenzivní
akce, a mezi funkcí ISAF, jež byla čistě defensivní. Německé provinční rekonstrukční týmy
(PRT) preferovaly zastřešení pod ISAF.31
SRN sice chtěla být součástí boje s teroristickou hrozbou, ale rozhodně měla jiné představy
o tom, jak by měl vypadat, než Američané. Gerhard Schröder varoval před náboženskými a
kulturními generalizacemi a vyjádřil vůli chránit muslimské občany před projevy nepřátelství.
S tímto postojem se ztotožnila i Evropská rada, když deklarovala, že Evropa rozhodně není ve
válce s islámským světem či konkrétními muslimskými zeměmi. Peter Katzenstein rozdílnost
přístupů vysvětluje růzností kapacit: „Zatímco pro Američany je možné využívat fyzické
a kulturní prostředky k boji s teroristy, Evropané válku nevidí jako efektivní řešení.“
(Katzenstein, 2002)
30

V rámci centralizace orgánů vykonávajících protiteroristickou činnost. Balíčky usnadnily státní moci přístup
do soukromí osob.
31
Práce německých PRT pod vedením ISAF (které fungovaly i na jihu Afghánistánu), probíhala na bázi unikátní
civilně-vojenské spolupráce.
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Kosovská mise, jakkoli odporovala mezinárodnímu právu, měla prizmatem lidské
bezpečnosti své opodstatnění. Legitimizaci operace v Afghánistánu provázely v SRN
problematické debaty a opět narážela na opozici ze strany Zelených i SPD. Kancléř nechtěl
působit příliš horlivě a počkal, až bude o asistenci požádán ze strany USA, což se stalo.
Ministru Fischerovi se nakonec podařilo získat podporu své strany a pro německou účast se
při hlasování ve Spolkovém sněmu, jež bylo spojené s vyjádřením důvěry kancléři
Schröderovi, vyslovila téměř nejtěsnější možná většina poslanců: 336 ze 662 přítomných
hlasujících. Přes 70 poslanců svůj souhlas navíc zdůvodnilo pouhou snahou o zachování
vládní koalice, ačkoli nesouhlasili s použitím vojenské síly proti terorismu (Longhurst, 2004:
88). Ministr obrany Peter Struck vyvracel pochyby ohledně angažování se NATO mimo
území Aliance: „Otázka, zda by se nemělo NATO omezit na alianční teritorium, se po
událostech z 11. září stala irelevantní.“ (Berliner Zeitung, 2002) Operace v Afghánistánu byla
něčím zcela jiným než účast v Kosovu, které je součástí a Evropy a tudíž přímější
bezpečnostní hrozbou pro SRN. Německo se rozhodlo vyslat vojáky do míst, kde nikdy
neoperovali a přijmout nové globální bezpečnostní prizma. Intervence proti Talibanu byla
navíc narozdíl od Kosova posvěcená mandátem OSN32 (Dettke, 2009: 125). Gerhard Schröder
zhodnotil rozhodnutí jako „politicky zodpovědné“: „Nově nabytá suverenita přináší i nové
povinnosti, které nám připomínají naši spojenci.“ (Wittlinger, 2010: 128) V tomto období se
SRN také ujala vedení operace Essential Harvest v Makedonii. I tento postup provázely
rozsáhlé debaty ve Spolkovém sněmu, někteří zástupci CDU tehdy dokonce pro zjednodušení
procesů uvažovali o odstranění nutnosti parlamentní většiny v případě otázky vyslání
německých jednotek do zahraničí a posílení rozhodovacích pravomocí exekutivy (Meyer,
2007: 14).
Německo se snažilo opět plně využít možností mezinárodní diplomacie a na konferenci
v Bonnu iniciované OSN v listopadu 2001 usilovalo o dohodu o budoucí podobě prozatímní
vlády v Afghánistánu, jejíž forma byla nakonec potvrzena v bonnských smlouvách
(Longhurst, 2004: 86). Už během podzimu 2001 se Joschka Fischer při svých jednáních ve
Washingtonu setkal s výroky, naznačujícími, že USA plánuje postupně bojovat se zeměmi,
které měly být zapojeny do teroristických aktivit, včetně Iráku. „Již tehdy se mi to zdálo jako
špatný nápad (...), který by mohl vést k rozpoutání další světové války.“ (Fischer, 2007: 15)
V souvislosti s Afghánistánem vydala vláda SRN prohlášení, že kromě oblasti Arabského
poloostrova, severovýchodní Afriky a střední Asie bude bojovat proti terorismu pouze se
32

Rezoluce Rady bezpečnosti číslo 1386 udělila ISAF šestiměsíční mandát, který byl později několikrát
prodloužen rezolucemi 1413 a 1444.
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souhlasem jednotlivých zemí (Erler, 2002). Když se jednalo o vyslání vojáků do Iráku,
argumentovala tímto dokumentem strana Zelených. Gerhard Schröder nedlouho po vydání
prohlášení varoval před vojenskými „dobrodružstvími“, a to v kontextu Bushovy zprávy
o Stavu Unie z ledna 2002, v níž prezident zmiňoval „osu zla“. Evropské publikum to nelibě
vnímalo jako oznámení možné vojenské akce proti Íránu, Iráku a Severní Koreji. Gerhrad
Schröder ve svých pamětech vzpomínal na rozhovor s Bushem krátce po jeho projevu o Stavu
Unie. Kancléř měl tehdy prezidenta informovat, že Německo bude stát po boku USA pouze
v případě, budou-li další rozhodnutí probíhat v multilaterálním rámci, jako tomu bylo
v případě Afghánistánu (Stahl, 2004: 47).

2.2.5 Transformace multilateralismu
Ti, kteří za překročením „Rubikonu“ v Kosovu a Afghánistánu viděli trvalou radikální
změnu zahraničněpolitického konsenzu v SRN, se pravděpodobně zmýlili. Následující roky
ukázaly, že odbourání tabu v Kosovu, Afghánistánu či ve Východním Timoru, kde se
Německo zúčastnilo operace UN Interfet na udržení míru, do budoucna neznamenalo zcela
automatické přistoupení na použití síly ve jménu multilaterálních vztahů. Roky 2002 a 2003
ukázaly, jak křehký je konsenzus na úrovni elit a jak se v SRN mísí „staré“ a „nové“
strategické myšlení (Longhurst, 2004: 60). Dle Ulfa Hedetofta byla SRN a její politika na
přelomu tisíciletí charakterizována mnoha dualismy, inkonzistencí a váháním mezi silou
a identitou, vedoucí pozicí a nevýznamností (Hedetoft, 1998). V období první vlády Gerharda
Schrödera byla SRN velkým propagátorem rozšíření institucionalizace a prohloubení
integrace EU. Zároveň se dá vypozorovat odklon od šekové diplomacie, kdy SRN již nebyla
dále ochotna financovat evropské kompromisy, protože se musela sama vyrovnávat
s neblahými dopady sjednocení na státní rozpočet.
Samotná koaliční dohoda SPD a Zelených z roku 1998 se zavazovala k multilateralismu
a podmiňovala použití síly souhlasem Rady bezpečnosti OSN. Ideálně typická mise civilní
mocnosti tedy měla probíhat zásadně uvnitř multilaterálního rámce a především za souhlasu
OSN. Pokud by jej Rada nevyslovila, mělo by dojít jedině k mírovému řešení. Tomuto se
německá vláda v Kosovu zpronevěřila ve jménu evropské bezpečnosti a evropské
důvěryhodnosti jako aliančního partnera. Jak Fischer a Schröder mnohokrát zopakovali,
Evropa nesmí znovu nečinně přihlížet etnickým čistkám. Ve jménu evropské civilizace a pod
hlavičkou Aliance se SRN odhodlala k multilaterálnímu řešení, kterému chyběla právě jen
ona zásadní podmínka – souhlas OSN, který byl dosud vnímán jako nezbytný.
Vzhledem k tomu, že Německo zvolilo dvoukolejnou cestu: použití síly a multilaterální
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dialog, a to i s vetujícími mocnostmi – Ruskem a Čínou, nelze hovořit o opuštění role civilní
mocnosti či opuštění multilateralismu. Spíše je vývoj na konci devadesátých let možné chápat
jako ustoupení od neměnných pacifistických pozic k flexibilnějšímu multilateralismu, který
reflektuje především civilizační hodnoty jako je svoboda, demokracie či sebeurčení národů.
Jednalo se tedy o reflexivní multilateralimus soustředěný na hodnoty a německou identitu,
zaměřený především na evropský prostor. Pokud však byl v minulých desetiletích německý
multilateralimus definován součinností a koordinací se spojenci, demilitarizovanou zahraniční
politikou a transnacionálním institucionálním zakotvením, je možné hovořit o jeho redefinici,
neboť zcela demilitarizovaná zahraniční politika přestala být jedním ze základních pilířů
a vojenská síla, dříve výhradně obranný nástroj, se postupně stala instrumentem zahraniční
politiky. SRN však setrvala u preference diplomatických nevojenských řešení, která byla
v tomto období evidentní jak v případě Kosova, kde vláda zvolila dvoukolejný postup, tak
v případě operace v Afghánistánu, která byla odsouhlasena nejtěsnější možnou parlamentní
většinou a kde se SRN důsledně snažila vyhnout rozsáhlému bojovému nasazení
a kombinovala civilní a vojenské instrumenty.
Němečtí politici si také na základě zkušeností z Kosova a Afghánistánu uvědomili
naléhavost reformy Bundeswehru a jmenovali tzv. Weizsäckerovu komisi, která měla být
architektem transformace ozbrojených sil (Longhurst, 2004: 99). Cíle reformy, kterou pak
započal ministr Peter Struck, do roku 2010 byly jasné: upřednostnit specializované síly pro
expediční úkoly, upozadit tradiční obrannou roli ozbrojených sil a zeštíhlit je. Pozdější
reformní koncepce, tzv. reforma století, z roku 2011 nakonec dospěla i k dlouho
kontroverznímu zrušení branné povinnosti.33

2.3

Schröderův neatlanticistický multilateralismus a Irák (2002–
2004)

2.3.1 Odmítnutí účasti v Iráku
Během ledna 2002 označil prezident Bush Irák za součást „osy zla“ a tvrdil, že Irák,
nehledě na dohody z devadesátých let, produkuje zbraně hromadného ničení. V srpnu povolil
Saddám Husajn inspektorům OSN provést v zemi šetření a v listopadu toho roku vydala OSN
rezoluci číslo 1441, v níž deklarovala, že Irák stále porušuje předchozí rezoluce vydané na
základě kapitoly VII Charty OSN. Varovala, že pokud Irák nebude okamžitě, bezpodmínečně

33

O zrušení branné povinnosti pod vedením ministra Karla Theodora zu Guttenberga bude pojednáno v kapitole
reflektující období 2007 – 2011.
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a aktivně spolupracovat na odstranění tohoto nesouladu, povede to k závažným důsledkům.
Dle amerického chápání znamenala tato rezoluce v zásadě povolení k vojenskému zásahu.
Vyšetřovatelé prezentovali své poznatky z Iráku v únoru 2002: nenašli žádné přesvědčivé
důkazy o přítomnosti zbraní hromadného ničení, nalezli jen rakety a hlavice, které svými
parametry přesahovaly nařízené limity (Martinsen, 2005: 88). Již v létě roku 2002 odmítl
tehdejší spolkový kancléř Gerhard Schröder účast německých vojsk na preventivní operaci
směřující k sesazení Saddáma Husajna v Iráku, pro jejíž legitimizaci USA využívaly právě
tvrzení o přítomnosti zbraní hromadného ničení v zemi a akce byla některými americkými
experty a politiky dokonce označena jako humanitární intervence (Tesón, 2005: 2). Německá
zpravodajská služba Bundesnachrichtendienst navíc konstatovala, že Irák nepředstavuje žádné
akutní nebezpečí a že by k eliminaci nebezpečí z Husajnovy strany stačila bezletová zóna
znemožňující použití iráckých raket (Martinsen, 2005: 88). Gerhard Schröder odmítl
obhajovat odzbrojovací válku multilaterálními závazky (Karp, 2005: 65) a naznačil, že
renesance použití síly má své jasné limity a že Německo není připraveno na žádná vojenská
„dobrodružství“ (Longhurst, 2004: 88). Německé rozhodnutí v době irácké krize bylo navíc
podmíněno specifickými okolnostmi. Kromě nadcházejících zářijových voleb to bylo také
domácí veřejné mínění34 a očividná nepopularita USA, které navíc v nedávné době odmítly
některé multilaterální smlouvy a instituce, které Německo podporovalo: Kjótský protokol,
Mezinárodní trestní tribunál či zákaz výroby, použití, skladování a dovozu pozemních min35.
Bush navíc v případě intervence v Afghánistánu nevyužil plánovací struktury NATO
a strategie vzešla z Washingtonu, pouze za konzultace některých spojenců. Agresivní rétorika
a unilaterální postupy v letech 2002 a 2003 vedly ke stále většímu odcizení německé
veřejnosti (Martinsen, 2005: 90).
Nesouhlas s intervencí v Iráku nebyl prezentován nijak „stydlivě“, Schröder byl rezolutní
a svůj odmítavý postoj vysvětloval také tím, že participace v Afghánistánu či Kosovu
usnadnila Německu rozhodování o dalších podobných operacích. Důkazy o přítomnosti zbraní
hromadného ničení podle něj nebyly přesvědčivé a preventivní válka nebyla v souladu
s německým přístupem k použití síly (Rybáček, 2005: 183). Proto bylo pro německou vládu
nutné jasně odlišit válku proti teroru od války proti iráckému režimu, kdežto Američané se
snažili o přesný opak: spojovat válku v Iráku s útoky z 11. září 2001. Na podzim roku 2002
kvůli těmto odlišnostem de facto vymizela vrcholná politická komunikace mezi Bílým
34

V době před útokem USA na Irák, v únoru roku 2003, vnímalo prezidenta Bushe 73 % Němců jako největší
hrozbu pro světový mír (Kittfiled, 2004 :18)
35
Oficiální název smlouvy v angličtině: „The 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling,
Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction.“
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domem a kancléřem.
K německému „ne“ vedly také konkrétní názory Gerharda Schrödera, který tvrdil, že se
Saddáma Husajna již podařilo izolovat a je tudíž možné využít ekonomického
a diplomatického tlaku a vyslat do země další inspektory. Dále se obával přelití konfliktu do
okolních zemí na Blízkém východě s tím, že dokud se nepodaří pokročit v Afghánistánu, není
důvod si myslet, že vojenská intervence je adekvátní nástroj boje proti teroru. Další
protiargument se týkal nedostatečné diskuze a konzultace partnerů ze strany USA a těžkých
ekonomických konsekvencí vojenské akce podobného rozsahu (Dettke, 2009: 162).
Pro efektivní prosazení těchto postojů a vyhnutí se izolaci potřeboval Schröder získat
silného spojence, kterého nakonec našel ve Francii. Německý postoj se definitivně sladil
s vizemi francouzského prezidenta Jacquese Chiraca na společném summitu ve Schwerinu
v srpnu 2002, kde si oba lídři slíbili, že svůj postoj míní hlasitým způsobem zveřejnit.
Schröder poté informoval o schůzce ve Schwerinu vedení SPD a dodal, že rozhodnutí zůstane
neměnné, nezávisle na stanovisku OSN. Toto konstatování znělo mnohým opět jako odvržení
multilateralismu, avšak Schröder a Fischer zastávali názor, že multilateralismus nevylučuje
pevnou národní pozici, multilateralismus musí být naopak kompatibilní s nezávislými
rozhodovacími procesy na státní úrovni. V tomto se v zásadě němečtí politici shodovali
s prezidentem Bushem, ovšem s tím rozdílem, že Německo pro prosazení této pozice
potřebovalo francouzského spojence, zatímco Američané si mohli dovolit unilaterální jednání.
RB OSN díky společnému postoji Německa, Francie a Ruska nakonec o návrhu rezoluce
vůbec nehlasovala, což Američané vyčítali SRN, která předem získala Francii pro zamítavý
postoj, díky čemuž sama neskončila v izolaci (Harnisch, 2004: 13). Německo s Francií měly
v této době velice výhodné diplomatické pozice pro podporu svých perspektiv v OSN: SRN
se v rámci rotace dostala na začátku roku 2003 do Rady bezpečnosti a Francie do
předsednické funkce (Dettke, 2009: 189). Schröder zpětně přiznal, že měl v případě opačné
pozice OSN v plánu odstoupit z funkce, nikoliv změnit názor a válku podpořit (Schröder,
2006).
Rusko, Francie a SRN 5. března 2003 definitivně prohlásily, že se intervence nezúčastní
ani ji nepodpoří. USA spolu s Velkou Británií a dalšími spojenci však invazi přesto zahájily
o dva týdny později. Německo poskytlo „koalici ochotných“ svůj vzdušný prostor pro
přípravné manévry, dále několik průzkumných vozidel pro využití v Kuvajtu a protiraketový
systém Patriot umístěný Izraeli a Turecku. Kompromisním krokem ze strany SRN a později i
Francie byla nabídka, že budou pomáhat při výcviku iráckých důstojníků. Schröder v září
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roku 2003 v souvislosti s tímto postupem mluvil o větší zodpovědnosti za úkoly v oblasti
peacekeepingu, které je Německo ochotno převzít (Schröder, 2003).
Gerhard Schröder již v srpnu 2002 ve svém projevu hovořil o „německé cestě“, což
nahrávalo skupině odborníků, která zdůvodňovala německé „veto“ příklonem k politice
primární preference národních zájmů (self-interest). Původně unilaterální rozhodnutí vlády
také vycházelo ze zkušenosti s problematickým prosazováním intervence v Afghánistánu,
která prošla těsnou většinou, a hlasování o ní bylo spojeno s vyjádřením důvěry vládní
koalici. Opozice v čele s Edmundem Stoiberem kritizovala v roce 2002 Schrödera za
nepříznivou ekonomickou situaci v zemi36 a německé vojenské kapacity již byly značně
zatíženy účastí na misích na Balkáně a v Afghánistánu. I z těchto důvodů se Schröder rozhodl
držet zpátky, což se mu na domácí scéně vyplatilo: 22. září zvítězila rudo-zelená koalice ve
volbách nejtěsnější většinou v historii země. Předvolební kampaň v roce 2002 byla narozdíl
od vnitropolitické agitace z roku 1998 zcela ve znamení zahraniční a bezpečnostní politiky.
Schröderovo odmítnutí rozhodně nemohlo být chápáno jako překvapení, neboť kancléř
před válkou varoval již od poloviny roku 2002 a jasně říkal, že případného odzbrojení Iráku
lze docílit pomocí neustávajících inspekcí a sankcí (Martinsen, 2005: 93). Tento názor ostatně
korespondoval evropskou tradicí. Evropští politici tradičně vnímají preventivní válku jako
problematický koncept, protože není snadné rozlišit mezi legitimními obrannými akty
a prostou agresí.
Když později došlo k odhalení dezinformací ohledně zbraní hromadného ničení v Iráku,
bylo německé rozhodnutí interpretováno umírněněji, spíše jako další emancipační krok.
Kromě unilaterálnějšího vystupování došlo v druhé polovině Schröderova vládnutí také
k prolomení dalšího tabu: byla narušena německá rovnovážná pozice (tzv. equidistance) ve
spojenectví s USA a s Francií (Wittlinger, 2010: 133). Utvoření osy Moskva-Peking-BerlínPaříž však nekolidovalo s multilateralismem, protože Německo ani na chvíli nevyjádřilo
záměr vyvázat se ze západních multilaterálních struktur, avšak naznačilo větší sebevědomí a
odvahu ujmout se iniciativy (Schöllgen, 2004). Zásadní byl však fakt, že SRN tehdy poprvé
deklarovala, že odmítne mandát RB OSN a tím zpochybnila svůj dosavadní multilateralismus,
v němž figurovala RB jako hlavní legitimační instituce multilaterálního řádu, pokud jde o
použití síly a řešení světové bezpečnosti.
Roky 2002 a 2003 znamenaly pro fungování a důvěryhodnost multilaterálních institucí
velkou zkoušku. Německo ukázalo, že je sice připraveno ignorovat případný mandát OSN, na
36

SRN začala pociťovat výdaje, které s sebou neslo znovusjednocení země. Především se jednalo o náklady na
strukturální změny a pomoc východoněmeckým spolkovým zemím.
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druhou stranu však lpělo na rezolucích OSN, které měly být předpokladem jakékoli akce
NATO a měly bránit preventivním krokům. To se jasně ukázalo na jaře 2003, kdy NATO
mělo v Turecku podniknout preventivní přípravy, kdyby byla země ohrožená válkou
v sousední zemi, a to pochopitelně aniž by eventuální válka byla posvěcená vyjádřením Rady
bezpečnosti OSN. Německo, Francie a Belgie byly proti projednávání tureckého požadavku
ve vojenském výboru NATO s tím, že podobné přípravy by jen zvýšily pravděpodobnost
iráckého útoku. Aby i přes odmítnutí účasti v Iráku prokázalo, že chce nadále fungovat jako
spolehlivý spojenec, ujalo se Německo ještě v listopadu 2002 v tandemu s Nizozemskem
vedení operace v Afghánistánu. Tehdejší německý ministr obrany Peter Struck37 v tomto
období opakovaně zdůrazňoval, že se SRN významným dílem účastní na mezinárodních
operacích na udržení míru a do zahraniční vyslala více než 10 tisíc příslušníků Bundeswehru.
Nejčastější vysvětlení Schröderova zamítavého postoje hovoří o jeho snaze být na podzim
roku 2002 znovu zvolen, o záměru Německa následovat francouzskou dominanci, o
nacionalizaci německých zájmů nebo o německém tradičním odporu k používání síly (Karp,
2005: 61). Ani jedno z těchto vysvětlení však nezdůvodňuje německý postoj v dostatečně
širokém kontextu. Podle Reginy Karp38 se jedná o dlouhodobou změnu pohledu na fungování
mezinárodních vztahů a německé role v nich, tzv. Weltanschauung.

2.3.2. Schröderova vláda a EU
Jak již bylo zmíněno, Německo bylo zpočátku ve své pozici izolováno, později se k němu
připojila Francie a zbytek Evropy se na jaře roku 2003 rozdělil na „holubice“ a „jestřáby“
(New York Times, 2003). Menší evropské země chápaly roztržku jako možné ohrožení
bezpečnosti EU a „vytlačení“ USA coby bezpečnostního garanta z Evropy. Východoevropské
země utvořily tzv. Vilniusskou skupinu a vyjádřily USA podporu ve společném dopise. Česká
republika patřila prostřednictvím tehdejšího prezidenta Václava Havla do této první vlny.
Další podpora americkému jednání přišla od skupiny osmi zemí, včetně Velké Británie,
Španělska či Dánska. Francouzský prezident Jacques Chirac nazval východoevropské země
aspirující na členství v EU za „trojské koně USA“ a dodal, že tyto státy „propásly svou
příležitost nevyjadřovat se“ (Tiersky, 2004: 469).
Evropská nejednota na čas paralyzovala společné projekty EU, především SZBP a SBOP,
která začala být chápána jako protiatalnticistický projekt Francie, Německa, Belgie
a Lucemburska, tzv. „gangu čtyř“ zemí, jež se na jaře 2003 dokonce snažily založit vlastní
37
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Ve funkci v letech 2002–2005, člen SPD.
Profesorka mezinárodních vztahů na Old Dominion University in Norfolk ve Virginii.
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plánovací kapacity mimo struktury NATO.39 Od plánů na vytvoření nové instituce – Evropské
obranné unie – bylo nakonec upuštěno a zúčastněné země připustily, že ve strukturách NATO
především chybí jakákoli evropská plánovací kapacita (Prášil, 2007).
Nový impuls SBOP poskytla v polovině roku 2003 nová bezpečnostní strategie EU
s názvem „A Secure Europe in a Better World“, která podporovala multilateralismus a soft-power v boji s novými hrozbami a prevenci globálního terorismu (Longhurst, 2004: 95).
Narozdíl od americké Národní bezpečnostní strategie z roku 2002, která explicitně
jmenovala podmínky, za nichž je možné chopit se preemptivně zbraní, zmiňovala Evropská
bezpečnostní strategie vojenské prostředky jako jeden z nástrojů řešení krizí, jež je k dispozici
jako poslední instance (ESS, 2003: 12). Jak napsal Robert Kagan, americká vojenská síla
vedla k tendenci ji využívat, kdežto evropská vojenská slabost vyprodukovala naprosto
pochopitelnou averzi k nasazování vojenských prostředků (Kagan, 2002). Rudo-zelená
koalice po irácké krizi sama přicházela s některými integračními iniciativami, které měly
evropskému projektu poskytnout nový impuls, například s Chartou základních práv či
s aktivní podporou přijetí Evropské ústavní smlouvy (Handl, 2006: 10).

2.3.3 Transatlantické vztahy
SRN si už na přelomu tisíciletí uvědomovala rostoucí propast mezi Evropou a USA. Obě
země sice sdílely závazek podporovat svobodu, demokracii a vládu zákona, ale lišily se jejich
představy, jak tuto misi naplňovat. Německá vize založená na dialogu znamenala přijetí
rozličných zemí, které Bushova administrativa viděla a priori jako nepřátele, coby politických
protějšků (Müller, 2003: 168). Německý ministr zahraničních věcí Joschka Fischer upozornil
v roce 1999 při své návštěvě v New Yorku na americký odtažitý postoj k multilateralismu
a varoval před narůstající asymetrií představ USA a Evropy o světovém řádu (Fischer, 1999).
Evropské

představy

o

světovém

řádu

sestávají

dlouhodobě

především

z institucionalistických a liberálních elementů jako primát práva, multilaterální dialog a řešení
problémů pomocí dialogu (Krause, 2003: 9). V září 2000 při opětovné návštěvě USA Fischer
řekl, že Německo s obavami sleduje hlasy volající po unilateralismu a dodal, že multilaterální
přístup je z pohledu SRN jediným možným řešením výzev globalizace (Fischer, 2000).
Změna Weltanschauung, o níž hovořila Regina Karp, obohatila identitu civilní mocnosti
39

Nápad na posílenou obrannou spolupráci čtyř zemí vznikl na bruselském setkání v dubnu roku 2003. Součástí
plánu bylo vytvořit vlastní velící středisko a permanentní plánovací kapacity. Ostatní evropské země krok
chápaly jako ohrožení SBOP a zároveň další zhoršení euro-atlantických vztahů. „Gang čtyř“ byla nakonec
ochoten připustit, že by nové struktury byly včleněny do NATO. Nakonec se nápad rozplynul konstatováním, že
v NATO chybí především evropské společné plánovací kapacity. Dalším plánem byla francouzsko-německá
posílená spolupráce v obraně, jež země prezentovaly na Pražském summitu v roce 2002.
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o nová očekávání spojená s budoucím mezinárodním vývojem a učinila ji kompatibilní s nově
definovanou mezinárodní zodpovědností (Karp, 2005: 67). V případě Iráku se projevila
německá averze k unilateralismu USA a německý multilateralismus se v té chvíli nemohl
slučovat s transatlantickým aliančním vztahem. Ačkoli to byly právě alianční struktury, které
Německo po druhé světové válce vtáhly do multilaterálního systému, přestaly nyní odpovídat
německým představám o kolektivním jednání, které mělo zahrnovat v dostatečném předstihu
všechny (i evropské) alianční partnery. Současná kancléřka Angela Merkelová zpětně
souhlasila se Schröderovým rozhodnutím, vytkla mu však přílišnou agresivitu a populismus,
s jakým jej komunikoval. Na mezinárodní bezpečnostní konferenci v Mnichově v únoru 2003
řekla, že Evropa musí být s to účastnit se vojenských operací, pokud nebude jiné východisko.
Dodala, že někdo, kdo uzavře s partnery bezpečnostní alianci, již není natolik svobodný,
aby mohl svou bezpečnostní politiku definovat v izolaci. „Pokud Evropa bude dál jen
vypisovat šeky, USA nemají důvod jí naslouchat.“ (Dettke, 2009: 166) Křesťanští demokraté
v zahraniční politice vždy kladli důraz na harmonizaci evropských a transatlantických vztahů.
Schröderova administrativa si oproti tomu vytvořila výrazně blízké vztahy s francouzským
prezidentem Jacquesem Chiracem, což vzbuzovalo oprávněné dohady o francouzsko-německém spojenectví za účelem vyvažování moci USA. Oba státy tehdy vytvářely svá
zahraničněpolitická rozhodnutí na bázi Chirac-Schröder mnohem spíše, než na úrovni
národní. V návaznosti na iráckou krizi byly tyto obavy znovu oživeny. Schröder se během
svého mandátu výrazně sblížil i s Kremlem.
USA a jejich atlantický řád byly v Evropě na sestupu již od druhé poloviny devadesátých
let, což se potvrdilo i samotným rozvojem SBOP (Nye, 2002). Důvodů pro tento vývoj bylo
hned několik. Kromě změn vnějšího prostředí, snížené bezpečnostní interdependence Evropy
a USA, neshod ohledně použití síly a nahlížení multilateralismu, došlo také k již zmíněné
generační obměně politických elit, které již nevycházely primárně z bezprostřední zkušenosti
s druhou světovou válkou a tvořila je nezávislejší skupina politiků pocházejících z generace
levicových pacifistů šedesátých let (Overhaus, 2004: 554).
Ambivalentní chování Německa, někdy interpretované jako odklon od identity civilní
mocnosti a příklon k velmocenské politice a hegemonii (Hellmann, 2004: 85) na začátku
nového milénia je tedy možné chápat spíše jako hledání post-hegemonického řádu ve
změněných podmínkách, nikoliv jako zamýšlenou změnu vycházející z promyšlených
zahraničněpolitických koncepcí (Overhaus, 2004: 552). Určitá skupina autorů v této periodě
vidí jasnou krizi multilateralismu, charakterizovanou návratem k mocenské politice
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vycházející z hlavních měst a přelévajícími se bilaterálními či trilaterálními koaličními
strukturami (Le Gloannec, 2004: 36).
Německá zahraniční politika se v tomto období skutečně vzdálila od reflexivního
hodnotového multilateralismu, typického pro předchozí období vlády Schröderovy koalice,
k takovému multilateralismu, který se zakládá na německém hodnocení povahy mezinárodní
politiky, čili na německém Weltanschauung. Schröderova vláda se rozhodla, že odzbrojovací
války nemohou být podporovány ve jménu deklarovaného multilateralismu a posílila
v německé politice instrumenty civilní bezpečnostní politiky.
Německo již od začátku jednadvacátého století nevykazovalo přísně automatický
atlanticistický multilateralismus, přestože ten zůstal silnou maximou při rozhodování.
Německo nadále nepředstavovalo prostředníka mezi konfliktními stranami, jak tomu do té
doby často činilo ve vztahu mezi USA a Francií. Multilateralismus již tedy nebyl definován
jako cíl sám o sobě, ale jako prostředek politiky, kterou Německo posuzovalo podle vlastních
perspektiv.

Tímto

multilateralismus

se

blíží

slouží

jako

instrumentálnímu
médium

pro

pojetí
projekci

multilateralismu,
vlastních

názorů

podle
a

nějž

zájmů.

Německo svou vizi mezinárodní politiky ovšem stále opíralo o diplomacii, vládu zákona,
o dlouhodobě transformativní a civilizační úlohu mezinárodních institucí, které má Německo
podporovat (Pfaller, 2005: 81). Mezinárodní politiku nazíralo jako arénu, kde jsou rozdílné
zájmy usmiřovány v rámci multilaterálního systému s vlastními pevnými pravidly, která mají
být dále posilována (Krause, 2003). Narozdíl od Spojených států amerických, které ve
zkoumaném období chápaly multilateralismus spíše jako nezbytnost slabých hráčů, Německo
si dobrovolně vybralo být svázáno normami a pravidly, které chce nadále spoluvytvářet
(Kagan, 2004). Bushova vláda pohlížela na instituce spíše jako na nástroje, díky nimž je
možné identifikovat ty, kteří porušují pravidla a potrestat je. S tím se Němci nemohli
ztotožnit. Jak se vyjádřil Joschka Fischer „(...) světový řád, kde se národní zájem nejsilnější
velmoci stává kritériem pro použití síly, nemůže fungovat.“ (Fischer, 2003) Právě proto, že
Němci již prolomili vojenské tabu a překonali tak odkaz pacifismu z doby studené války, měli
tehdy dle ministra zahraniční právo pečlivě rozlišovat okolnosti, jež budou považovat za
dostatečný stimul pro nasazení vojsk (Karp, 2005: 72). Cílem operace v Kosovu bylo zabránit
genocidě, další mírové operace v Bosně a Hercegovině, Makedonii, Kongu či Afghánistánu
zrovna tak resonovaly s německým důrazem na civilizační roli, normy a pravidla. Akce jako
Kosovo nebo Afghánistán by však přesto měly být chápány spíše jako vybočení z normálního
trendu

německé

zahraničně-bezpečnostní

politiky

(Maull,

1999:

207).

Přijetí neo-konzervativního zahraničněpolitického směru, zhmotněného v americké
37

Rigorózní práce
Národní bezpečnostní strategii z roku 2002, přispělo k institucionalizaci preempce jako
nástroje řešení bezpečnostních hrozeb. Tento přístup se nemohl slučovat s postoji Německa,
které teprve před nedávnou dobou prolomilo 50leté vojenské tabu. Německé veřejné mínění
stalo antibushovským již během války v Afghánistánu a případnou účast SRN na válce
v Iráku v srpnu 2002 podporovalo jen 9 % Němců. Bush v bezpečnostní strategii a následných
projevech naznačil, že válka může být pro USA nástrojem k řešení konfliktů, v případě Iráku
dokonce pro nastolení regionálních změn. Stabilita tudíž pro USA neznamenala vždy žádoucí
stav, což bylo v přímém rozporu s německým chápáním, podle nějž by změny měly přicházet
endogenně a nesmí být vnuceny zvenčí (Martinsen, 2005: 80). Užití síly bylo podle Schrödera
možné jedině v nejzazších případech humanitárních krizí či operací na udržení míru. Naopak
pro Bushe ospravedlňovalo prosazování univerzálních hodnot, jako jsou lidská práva
a demokracie použití zbraní. Státy na „ose zla“ a diktatury si v očích americké administrativy
nezasluhovaly ochranu mezinárodního práva, které pro Němce zůstávalo hlavním měřítkem
chování.
Skepse k použití vojenské síly vyplula v letech 2002 a 2003 opět na povrch, jako ostatně
vždy tehdy, když se na pomyslném jednacím stole objevila otázka ozbrojené intervence, ať už
v Iráku nebo nejnověji v Libyi. Německo dávalo i v této periodě přednost přesvědčování před
trestáním a tato filosofie byla viditelná zejména ve vztazích k Rusku, Číně nebo Iráku (Karp,
2005: 71). Sám Gerhard Schröder mnohdy kritizoval západní tisk za příliš jednolité nazírání
ruské politiky a vyhýbal se přímé kritice Putinových kroků (Martinsen, 2005: 103). Ve vztahu
k Číně se projevilo totéž, když se Schröder snažil o ukončení evropského embarga na prodej
zbraní do země. SRN stále stavěla na předpokladu, že v budoucnu bude stále více zemí
spojeno vzájemnou závislostí a provázaností v sítích s jasně definovanými a akceptovanými
zásadami o vhodném chování a stmeleno společným očekáváním mírového chování. Právě
taková normativní propojenost v mezinárodních vztazích, zvaná Verrechtlichung, vysvětluje,
proč Německo tolik podporovalo a podporuje vznik nových bezpečnostních institucí, proč se
snažilo posilovat potenciál EU pro řešení krizí a proč německý obranný rozpočet kolísal
kolem nízké úrovně 1,5 % HDP (Dettke, 2009: 105).

2.3.4 Transformace multilateralismu
Schröder zavedl do německé zahraniční a bezpečnostní politiky drsnější, ambicióznější
tón. Odmítl evropskou integraci na účet Německa a začal ji pojímat jako dobrovolnější
záležitost. Již se nejednalo o zcela automatický cíl politického rozhodování (Wittlinger, 2010:
92). Tento vývoj nebyl způsoben jen osobou Gerharda Schrödera, ale zásadní změnou
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sebepojetí německých politických elit (Martinsen, 2005: 72). Jestliže se v minulém
zkoumaném období dalo hovořit o reflexivním multilateralismu sloužícím k naplňování
německé

zahraničněpolitické

identity,

ochraně

konkrétních

hodnot

a

upevňování

spojeneckých vazeb, pak druhá Schröderova vláda znamenala další transformaci
multilateralismu, tentokrát směrem k instrumentálnímu chápání, podle něhož slouží
multilateralismus k prosazování vlastních zájmů a vlastního Weltanschauung (Karp, 2005:
61).
Rudo-zelená koalice sice vnesla do německé politiky více pragmatismu, závazek ke všem
evropským projektům ale přetrval. Podpora SBOP a příprava unijních struktur na absorpci
středoevropských a východoevropských států patřily mezi hlavní agendy ministra zahraničí
Joschky Fischera (Wittlinger, 2010: 99). Schröder i Fischer mnohokrát zdůraznili, že EU,
NATO a OSN zůstávají hlavními kanály, v nichž se utvářejí preference německé zahraniční
politiky.
Kancléř se sice snažil prezentovat SRN jako hlavního zastánce OSN, ale pokud by se
v otázce Iráku rozhodla Rada bezpečnosti pro intervenci, nepodřídil by se její vůli a ignoroval
by ji stejně, jako to učinil v případě Kosova. Schröder několikrát zopakoval, že argumentů
proti intervenci do Iráku je tolik, že by s ní nesouhlasil, ani kdyby Rada bezpečnosti válku
posvětila. Dal tím najevo, že národní rozhodování a zájmy mají větší prioritu než dosud
automatizovaný multilateralismus (Dettke, 2009: 169) a od izolace jej následně zachránilo až
francouzské a ruské veto (Martinsen, 2005: 171). Tehdy hrozící nerespektování rozhodnutí
OSN by ovšem mělo jiné zcela pozadí než v případě Kosova, kdy Německo tíhlo ke
kooperaci s tradičními spojenci a chtělo prokázat, že je spolehlivým partnerem, jenž brání
hodnoty evropské civilizace. V tomto případě se jednalo spíše o upřednostnění bilaterálního
spojenectví s Francií jako cesty z rostoucí izolace SRN, svých vlastních preferencí a
o vnitropolitický kalkul. Kancléř Schröder a ministr Peter Struck zmiňovali v debatách o
Iráku „německou cestu“ a odpovědnost. Důraz na bilaterální vztahy (nejen s Francií)
korespondoval s nově objevenou politikou prosazování vlastních zájmů, v případě Ruska
a Číny hlavně těch hospodářských. Schröderovou slabinou ale bylo nejasné definování oněch
německých zájmů, a tudíž snížená transparentnost jeho zahraniční politiky v očích spojenců.
Rozhodně by bylo chybné vnímat Irák jako jakýsi návrat k politice zdrženlivosti
a self-restraint. Rozhodnutí postavit se proti válce v Iráku překračuje tradičně vytyčené
hranice německého rozhodování, jehož hlavními premisami byly multilateralismus, závazek
nejednat osamoceni, evropská integrace a SZBP, transatlantické partnerství a respekt
k mezinárodnímu právu a OSN, jakožto jedinému zdroji legitimity pro použití síly.
39

Rigorózní práce
Z tradičních prvků německého multilateralismu (koordinace se spojenci, demilitarizovaná
zahraniční politika a transnacionální institucionální zakotvení), z něhož v minulém období již
vymizela nezbytnost provádět ryze demilitarizovanou politiku, se nově vytratila vyvážená
kooperace se spojenci, která již nadále nebyla ve znamení equidistance mezi Francií
a USA. Schröder byl zároveň připraven opět ignorovat rozhodnutí OSN, riskoval i ocitnutí se
v izolaci, čímž porušil pravidlo never alone a připustil možnost podniknout samostatný krok –
Alleingang.
Podle Dettkeho (2009: 241) bylo však německé „ne“ pouze jasným a logickým důsledkem
absence jasné parlamentní většiny, které bylo Schröderem riskantně transformováno v akt
odvahy,

nově

nalezené

suverenity

a

odpovědnosti.

Zároveň

bylo

odpovědí

na

zahraničněpolitickou neo-konzervativní agendu a unilateralismus administrativy G. W. Bushe.

2.4

Neambiciózní multilateralismus a implementace evropských
cílů (2005–2007)

Po nástupu kancléřky Angely Merkelové a za vlády velké koalice CDU/CSU a SPD se
pozornost vrátila opět na domácí půdu. Podle premisy „zahraniční politika začíná doma“ se
Angela Merkelová v prvním období své vlády soustředila především na hospodářskou
konsolidaci země (Pohl, 2009). Pro aktivní zahraniční politiku navíc podle průzkumů
neexistovala dostatečná veřejná podpora. Ještě v roce 2001 preferovala více než polovina
respondentů aktivitu, v roce 2005 hlasovalo pro průbojnější zahraniční politiku již jen 24 %
občanů (Hacke, 2007: 21) a zhruba 60 % občanů se vyslovilo proti vysílání německých
jednotek za hranice (Focault, 2008: 159). Kancléřka Merkelová i proto hovořila o novém
směřování zahraniční politiky ve smyslu výraznějšího soustředění se na malé státy, zlepšení
vztahů s USA a Velkou Británií, větší transparentnosti a deideologizaci. Tento cíl se kancléřce
zdánlivě podařilo splnit záhy po zvolení, alespoň dle prvotních ohlasů z britského a
amerického tisku, který v ní shledal novou naději pro zřetelnou a předvídatelnější německou
zahraniční politiku. Angela Merkelová na počátku svého funkčního období zároveň vyjádřila
záměr částečně navázat na zahraniční politiku rudo-zelené koalice, která byla podle ní
charakterizována kromě odvážných, a někdy ovšem populistických, rozhodnutí i soudností a
respektem k lidským právům a mezinárodním institucím.
Tento postoj potvrdil i nový ministr zahraniční Frank-Walter Steinmeier40, který prohlásil,
že by SRN měla zůstat u aktivní zahraniční politiky, a žádné radikální změny tudíž po
40

V letech 2005–2007 ministr zahraničních věcí za SPD.
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odchodu Schrödera a Fischera nenastaly.41 Frank-Walter Steinmeier před svým nástupem do
ministerského úřadu úzce spolupracoval se Schröderem a nepřicházel proto s novými
koncepcemi, které by se zásadněji lišily od Fischerova kurzu (Martinsen, 2005: 112). SRN
tudíž pokračovala v politice nepřesně určených vlastních zájmů. Na domácí půdě kvůli tomu
koalice od počátku čelila kritice bývalého kancléře Helmuta Kohla, jenž tvrdil, že německá
politika stále není jasně orientovaná a chybí jí koncepce. Její postupná tvorba měla být jedním
z nejnaléhavějších úkolů nového kabinetu (Hacke, 2008).
Politologické teorie dokládají, že velké vládní koalice dvou stran z opačného ideového
pólu vykonávají obecně pasivnější, méně agresivní politiku (Hagan, 1993: 27). Takové
koalice se dle historických dat také řidčeji zapojují do vojenských akcí či válek (Palmer,
2004). Jednak jsou omezené limitovaným konsenzem, jednak obavou konat velké kroky bez
účasti menších koaličních partnerů (Harnisch, 2010: 4). V SRN se ovšem o zásadních pilířích
zahraniční politiky jako je členství v EU, význam transatlantických vztahů, zdrženlivý přístup
k nasazení vojenské síly či multilateralismus shodly téměř všechny strany v parlamentu, bez
ohledu na jejich ideový profil. Konkrétní programové rozdíly mezi CDU a SPD se ovšem
kromě hospodářské a sociální politiky často týkaly právě charakteru bezpečnostní politiky či
rozšíření EU.42 Od nástupu velké koalice došlo k rozšíření zahraniční a bezpečnostní agendy o
dva prioritní sektory: energetická bezpečnost43 a zajištění funkčního finančního sektoru.
Ačkoli byla zahraniční politika prvního kabinetu Angely Merkelové méně výrazná, přetrvaly
v ní některé znaky z období vlády Gerharda Schrödera, a to politika vlastních zájmů a
sebevědomí, i když ne tak hlasitá a domýšlivá jako dřív (Hellmann, 2011: 739). Kancléřka
projevila sebejisté naladění například kritikou prezidentů George Bushe a Vladimira Putina
kvůli nerespektování práv, ať už lidských nebo mezinárodních. Troufla si dokonce hovořit
o věznici na Guantanámu v den pátého výročí útoků na Světové obchodní centrum
(Wittlinger, 2010: 135). Zastávala jasné pozice ve vztahu k Číně a problematice Tibetu. SRN
zároveň usilovala o křeslo EU v Radě bezpečnosti OSN. Později byl požadavek na změnu
statusu modifikován a zněl jasněji: dokud nebude mít stálé místo EU, mělo by jej mít
Německo (Roos, 2007).

Kromě křehkého koaličního konsenzu omezovali akceschopnost
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Koaliční vztahy na ideologické bázi (včetně francouzsko-německého partnerství) již neměly být pro Německo
prioritou (Handl, 2006: 18).
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Zatímco ministr zahraničí Steimeier zastával kurz SPD s tím, že pokud Turecko splní přístupová kritéria, mělo
by být do Unie přijato, už v rámci demokratizačního poslání EU. CDU a především CSU preferovaly ideu
„privilegovaného partnerství“.
43
Impulsem k sekuritizaci energetické bezpečnosti byla zkušenost s plynovou krizí z let 2005 a 2006, kdy Rusko
zastavilo dodávky plynu na Ukrajinu, s odůvodněním, že Kyjev odmítl akceptovat zvýšení cen, kterým by se
srovnaly s cenami světovými. Rusko-ukrajinský spor, během kterého došlo k omezení dodávek plynu do řady
států EU, skončil na začátku roku 2006.
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vlády i stále přítomní tradiční veto players jako Spolkový soud v Karlsruhe či Spolkový sněm
a Spolková rada.

2.4.1 Politika velké koalice a EU
Spolková kancléřka Angela Merkelová se ujala vedení země v roce 2005, kdy evropské
země hledaly cestu ven ze slepé uličky a čekaly na nové popudy, jež by umožnily překonat
zablokovanou ratifikaci Ústavy pro Evropu. Merkelová se snažila překlenout období tzv.
„reflexe“ neúspěšné ústavní smlouvy, jejíž ratifikaci v roce 2005 zablokovala veta
v Nizozemsku a Francii, a pokračovat v institucionální reformě. Zahraniční partneři a kritici
Gerharda Schrödera doufali opět v proevropskou politiku kohlovského ražení a nová nosná
integrační témata s důrazem na komunitární pravomoci (Handl, 2006: 11). Koalice SPD
a CDU/CSU se snadno shodla na podpoře revidované podoby ústavní smlouvy a to i přesto,
že v jiných otázkách byla zahraničněpolitická orientace těchto celků tradičně značně
odlišná.44
Mezi vlastní iniciativy německé vlády při tvorbě reformní Lisabonské agendy patřily
především politiky týkající se hospodářské, sociální, environmentální a vnitroevropské
problematiky. Ve srovnání se Schröderovým obdobím došlo vzhledem k EU k
viditelné kvalitativní změně rétoriky, což byl proces završený ambiciózním německým
předsednictvím EU v první polovině roku 2007. Na začátku funkčního období se nová koalice
zavázala, že využije sílící hospodářský růst a navýšenou daň z přidané hodnoty k plnění
evropských „domácích úkolů“ a splní maastrichtská kritéria, jak to vyžaduje Pakt stability
a růstu (Merkel, 2006).
Angela Merkelová mluvila o Evropě spojené křesťanskými principy a jednotně chápanými
hodnotami – o Evropě jako o Wertgemeinschaft (Merkel, 2007), čímž se, alespoň co se
rétoriky týče, navrátila k hodnotové zahraniční politice, jaká byla Německo typická před
Gerhardem Schröderem. Zároveň však nedošlo ke ztrátě sebevědomí, či zpětné anulaci
„normalizace“ SRN v mezinárodních vztazích (Kleinwächter, 2008). Evropská politika velké
koalice byla opatrná, nevýrazná a před svým předsednictvím se nevázala na výrazných
pozicích. Na druhou stranu odmítala kompromisní koncepce jako cherry-picking, neboli
vybírání přijatelných částí z celkových dokumentů (Handl, 2006: 13).
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SPD je pro stabilní a přátelské vztahy s Ruskem a Tureckem, zatímco křesťanští demokraté jasně
upřednostňují Westbindung.
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Bílá kniha o bezpečnostní politice SRN a budoucnosti Bundeswehru z roku 200645, o níž
propukla bouřlivá vnitrokoaliční debata, představovala výjimečný krok, který měl dát
zahraniční a bezpečnostní politice Německa po letech konečně směr (Schlie, 2010: 2). Kniha
se vyjadřovala i k SBOP, odmítala duplicitu kapacit a uváděla, že by EU měla být schopna
plánovat a vést operace pomocí vlastních sil a velících struktur (Weiβbuch, 2006: 34).
Definovala terorismus, zbraně hromadného ničení, regionální konflikty, zhroucené státy a
organizovaný zločin jako hlavní hrozby německé bezpečnosti (Dyson, 2007). Koalice CDU a
SPD bojovala s transnacionalizací bezpečnostních hrozeb tím, že prosazovala široké pojetí
bezpečnosti, obohacené o environmentální, energetické a lidskoprávní hrozby. Na domácím
poli se vláda snažila bojovat s hrozbou terorismu podobným způsobem jako předchozí
garnitura: navýšením prostředků, centralizací institucí, europeizací procedur, podporou
specifické spolupráce policie a tajných služeb v rámci Společného centra obrany před
terorismem (Gemeinsames Terrorabwehrzentrum – GTAZ).
Němci se účastnili protiteroristických aktivit i v mezinárodním měřítku. Velká koalice
s cca 50% podporou veřejnosti vyslala v roce 2006 vojáky do Libanonu, kde SRN
angažováním svých jednotek na Blízkém východě učinila další historický přelom
(Eurobarometr, 2006: 16). Podíl na operaci na udržení regionálního míru byl ospravedlněn
závazkem podporovat OSN v záležitostech prevence krizí a snahou zajistit bezpečnost Izraele.
S nástupem velké koalice vzrostl tlak na EU a její efektivitu v mezinárodním peacekeepingu
(Miskimmon, 2007: 151).
V období po transatlantických rozepřích byla viditelná značná europeizace německé účasti
na misích, což ukazuje i na postupnou funkční diferenciaci NATO a EU při úlohách jako
udržování či vynucování míru (Rybáček, 2006). Intenzivní multilaterální zakotvení
Bundeswehru vyžadovalo vylepšování komunikace se spojenci, ať již v záležitostech
plánování či výzbroje, kde měli němečtí vojáci největší mezery (Geigerich, 2009: 31). Dle
níže přiloženého grafu46 je viditelné, že za první vlády Angely Merkelové vzrostla četnost
nasazení Bundeswehru nejen pod patronátem EU, ale i NATO či OSN. Zároveň se však
zpružnily legislativní procedury, spojené s vysíláním misí a udělováním mandátu – například
v podobě zákona Parlamentsbeteiligungsgesetz47 z roku 2005 (Feyerabend, 2008).
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Z pera ministra obrany Junga (CDU).
Graf číslo 1 (Kirchner, 2008).
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Neboli „Zákon o parlamentní účasti při rozhodování o nasazení ozbrojených sil v zahraničí“
46

43

Rigorózní práce

Německo mělo v tomto období značný podíl na utváření Rapid Reaction Forces, přispělo
potenciálem cca 18 tisíc příslušníků ozbrojených sil a stalo se součástí čtyř ze třinácti
Battlegroups. Stále však probíhaly vleklé vnitropolitické debaty ohledně německé účasti ve
vojenských operacích v zahraničí. Provázely i německou participaci, respektive vedoucí
funkci, na vojenské operaci EUFOR RD Congo v rámci SBOP. Důvodem rozporuplného
postoje k zapojení do mise v Kongu byla pro Němce nezkušenost a nepřipravenost, stejně
jako chybějící pocit ohrožení německých zájmů. Opozice v parlamentu argumentovala také
nedostatečnými finančními zdroji48 a přepínáním německých vojenských kapacit (Tull, 2007:
70). Ministr obrany Franz Josef Jung49 vnímal zpočátku účast na misích SBOP jako
německou povinnost, později však svůj postoj přehodnotil, a to právě kvůli financím. Ministr
Jung se nechal slyšet, že kvůli tíživé hospodářské situaci a zapojení Německa do operací po
celém světě nepočítá s vedoucí rolí v žádné z operací SBOP (Spiegel, 2006). Německý
ministr zahraničí Frank Walter Steinmeier naproti tomu v projevu ke Spolkovému sněmu v
květnu 2006 zdůrazňoval, že stabilizace Konga a úspěšné volby jsou zásadní pro stabilizaci
celé střední Afriky a zabránění dalším konfliktům a humanitárním katastrofám. Vyjádřil, že
cítí zodpovědnost EU a SRN přispět k hladkému průběhu řešení krizové situace. Zdůraznil
také, že Německo je v Demokratické republice Kongo nahlíženo jako nestranný aktér, a proto
by mělo být jedním z hlavních států, které poskytnou asistenci při konání tamních voleb
(Steinemeier, 2006). Francouzský prezident Jacques Chirac tyto argumenty zprvu přijímal, ale
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Vojenský rozpočet jen cca 1,5 % HDP (Dettke, 2009: 105) zaostával za Francií (2,5 %) a Británií (2,3 %).
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Federální ministr obrany za CDU v letech 2005–2009.
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pro Francouze již nepřipadalo v úvahu ujmout se vedení další vojenské operace po tom, co
převzali vůdčí roli při operaci Artemis50 v roce 2003.
Pod tlakem nakonec Německo stanovilo jasné podmínky pro převzetí vedení v Kongu:
operace musí disponovat mandátem Rady bezpečnosti, musí se opírat o souhlas konžské vlády
s umístěním jednotek EU v zemi, nasazené síly by měly být utvářeny na mnohonárodní bázi
a lokalizovány výhradně v hlavním městě Kinshasa. Splněny musely být všechny podmínky,
což se také stalo. Jung se snažil zajistit si parlamentní většinu sekuritizací některých okolností
či hrozeb vyplývajících z nekontrolovaného konfliktu v Kongu, varoval například před
přílivem uprchlíků do Evropy a před ohrožením nerostného bohatství v regionu. V březnu
poslanci nakonec na základě apelů ze strany Javiera Solany51 vyslání jednotek odsouhlasili.
Proti hlasovaly ve většině jen FDP a Linkspartei. Štěpné linie se projevily i mezi CDU a její
bavorskou součástí, CSU.
Ministr Jung se v návaznosti na složité prosazování účasti v Kongu dokonce pokusil
změnit německý základní zákon, aby usnadnil vysílání jednotek do zahraničí. Chtěl ústavně
zakotvit novou expediční roli Bundeswehru a umožnit i domácí nasazení Bundeswehru
v případě teroristického útoku, avšak neuspěl (Wehner, 2006). Politické elity však byly stále
opatrné a návrh nepodpořily. Preferovaly stále nevojenskou great power diplomacy, kterou
SRN v tomto období praktikovala spolu s Francií a Velkou Británií kupříkladu při
vyjednávání s Íránem o jeho jaderném programu.
Německo v této době pracovalo na naplnění strategie Headline Goal 2010, řídilo se
Evropskou bezpečnostní strategií z roku 2003 a přijímalo přicházející úkoly v oblasti
peacekeepingu. Zároveň už tak snadno nepřenášelo své preference na evropskou úroveň, jak
to zvládl Schröder v prvních letech vlády, což bylo do značné míry dáno oslabením vlivu
a autority SRN po irácké krizi (von Randow, 2006). Účast na misích se pak v rámci procesu
europeizace chápat spíše jako adaptační jednání, čili jako downloading zájmů z evropské
úrovně.
SBOP chápalo Německo spíše jako fórum, jež má potenciál pouze v případě přijetí nějaké
reformní smlouvy. Současně sice došlo k určitému návratu ke kohlovské politice šekové
diplomacie a vyjednávání kompromisů52, ale politika vzhledem k EU se již od dob Schrödera
stala méně bezpodmínečnou. Merkelová s vizí blížícího se předsednictví v EU zdůrazňovala,
50

Operace zahájená 12. 6. 2003 měla dle rezoluce RB za cíl stabilizaci bezpečnostních podmínek a zlepšení
humanitární situace ve městě Bunia, zajištění tamního letiště, dvou místních uprchlických táborů a bezpečnost
civilní populace a personálu OSN.
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Tehdejší Vysoký představitel EU pro zahraniční politiku.
52
Někdy se tomuto stylu integrační politiky říká „integrační naivismus“
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že se SRN musí vrátit do role čestného vyjednávače a reprezentovat zájmy všech zemí EU
(Martinsen, 2005: 165).
Podle Johna Duffielda bylo domácí prostředí pro způsob, jakým se SRN v čele s velkou
koalicí postavila k novým výzvám a bezpečnostnímu prostředí, zrovna tak důležité jako vnější
faktory (Miskimmon, 2007: 190). SRN v postfischerovském období už věděla, že když
dostatečně ovlivní tvorbu evropské politiky, sníží tak zpětný adaptační tlak na své domácí
prostředí. Evropská politika byla proto stále rýsována doma a zároveň s tím sílila koordinace
národních politik na evropské úrovni.

2.4.2 Transatlantické vztahy
Změny nastaly také v transatlantických vztazích. Kancléřka Merkelová se snažila zlepšit
poměry mezi Washingtonem a Berlínem, což se za Geroge Bushe dařilo jen částečně.
Nedlouho po svém zvolení se nechala slyšet: „Minulé půtky nechme spát.“ (Miskimmon,
2007: 172) Během svých vystoupení hovořila o tom, že NATO je nadále nejdůležitějším
bezpečnostním garantem a ujišťovala USA, že německá „zvláštní cesta“ (Sonderweg) není
alternativou německé zahraniční politiky. Plány Američanů na vystavění systému
protiraketové obrany ve střední Evropě ale situaci příliš neulehčily. Zhoršovaly totiž evropské
i americké vztahy se Ruskem, které i přes nový pragmatičtější přístup SRN zůstalo
strategickým partnerem a které, podle slov Merkelové, s Německem a Evropou nespojuje jen
společná historie, ale i hodnoty a identita.
Co se týče tradiční equidistance (viz výše) mezi Francií a Washingtonem, dalo se
paradoxně hovořit o návratu k vyváženějšímu vztahu, ačkoli chladnějšímu na obou pólech.
Mírné zlepšení a racionalizace vztahů s USA stálo na jedné straně a na druhé byl vztah
s Francií, který pozbyl výsostných rysů, které měl za kancléře Schrödera. Francouzská
veřejnost v referendu odmítla Evropskou ústavní smlouvu a nemohla tak stát v tandemu po
boku Německa při snaze o její záchranu. Vztah s Francií tak degradoval na jeden z mnoha
zásadních německých bilaterálních vztahů. Podle koaliční dohody byly mezi prioritními
zeměmi Francie, Polsko, USA, Rusko a Izrael. Na Velkou Británii zde nezbyl prostor
(Koalitionsvertrag, 2005).

2.4.3 Transformace multilateralismu
V tomto období mělo Německo tendenci se projevovat jako neambiciózní saturovaný stát,
který se spokojí s naplňováním bezprostřední a jasně definované agendy (Handl, 2011).
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Klíčové instituce světové a evropské politiky měly zůstat funkční a stabilní, aby mohly
Německu a jeho okolí garantovat bezpečí a možnost hospodářského rozvoje. Hlavním
měřítkem zůstal německý zájem, tento trend, započatý Gerhardem Schröderem, již nevymizel.
Sama kancléřka Merkelová charakterizovala německou zahraniční politiku velké koalice jako
skromnou, ale sebevědomou – selbstbewusste Bescheidenheit (Steinmeier, 2006). Politika
v tomto období byla určena Německou snahou obnovit důvěru partnerů v transparentnost
německého chování, ujistit americké spojence, že irácká epizoda již pominula a NATO je
stále základem bezpečnosti SRN. Německá zahraniční politika byla totiž před Schröderem
dlouhodobě založena na širokém konsenzu, jenž zajišťoval kontinuitu a vyzpytatelnost –
vlastnosti zásadní pro zachování důvěry strategických partnerů a bezpečnostních garantů
(Handl, 2006: 5). Na evropském kontinentě byly cíle dost podobné. Šlo o to zachovat
dynamiku evropského projektu, zvýšit důvěru evropských zemí v integrační proces a potvrdit
německý zájem na něm. Integrace a její efektivita byly v letech 2002 a 2003 značně
zpochybněny, minimálně pak druhý pilíř Maastrichtské smlouvy, zahraniční a bezpečnostní
politika. Německo se v prvních letech vlády velké koalice snažilo být opět nestranným
vyjednavačem, respektovat všechny členské státy a upozadit exkluzivitu vztahu s Francií.
Proto prosazovalo přijetí reformního dokumentu a navrhovalo nové agendy, v nichž byl
prostor pro hlubší integraci. Součástí této neambiciózní implementační politiky byla i účast na
zahraničních misích, která demonstrovala stále ještě čerstvě nalezenou německou ochotu
vyslat vojáky Bundeswehru do zahraničí, a plnění strategie Hedaline Goal 2010 – podílení se
na utváření Battlegroups.
Ukázat politickým partnerům svou spolehlivost, důvěryhodnost a aktivitu bylo v tomto
období určující. Konec vlády Gerharda Schrödera způsobil ztrátu důvěry v německé chování,
což zapříčinilo sníženou schopnost Německa uploadovat své preference na evropskou či
alianční úroveň. Proto bylo třeba obnovit důvěru v jednání a motivy SRN a dodat nové
impulsy multilaterálním institucím, což mělo současně znamenat znovunabytí aktivní tvůrčí
pozice na poli zahraniční a bezpečnostní politiky, jak v globálním, tak v evropském měřítku.
Budování důvěry za účelem dosažení konkrétních cílů odpovídá hybridnímu reflexivně-instrumentálnímu pojetí multilateralismu, které je, jak je objasněno v teoretickém úvodu
práce, spojeno s určitou pasivitou a menší aktivitou zahraniční politiky.
Základní prvky multilateralismu se oproti minulému období nijak zásadně nezměnily. SRN
zůstalo nabyté sebevědomí, země byla nadále provázána se západními institucemi,
zdůrazňovalo jejich nezbytnost a dávalo přednost diplomatickým řešením krizí. Evropský
projekt byl jako dosud prioritou zahraničněpolitické agendy, dával však Německu menší
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možnost prosazovat zde své zájmy než v počátcích Schröderovy vlády. Nastal však posun
zpět ve prospěch tradiční equidistance mezi Francií a USA. Zároveň se Německo v tomto
období vrátilo i k pravidlu never alone, které narozdíl od schröderovského období
nebylo porušeno.53

2.5

Unilateralismus a preference vlastních zájmů? (2007–2011)

Období 2007–2011 začalo aktivním německým předsednictvím v Radě EU, v jehož první
fázi se SRN zabývala problematikou ochrany klimatu, inovací a hledala nové impulsy pro
Lisabonskou strategii54 z roku 2000. Hlavní prioritou bylo prosadit Energy Action Plan55 či
obnovit unijní smlouvu s Ruskem o strategickém partnerství56. Ve druhém čtvrtletí se Němci
zaměřili na znovuoživení evropského ústavního projektu a definitivně tak ukončili období
reflexe. Německo následně koordinovalo přípravu analýzy řešení institucionální krize, z níž
nakonec vzešel návrh Lisabonské smlouvy. Záchrana Evropské ústavní smlouvy byla
největším úspěchem německého předsednictví.
Po úspěšném průběhu předsednictví se v německé politice začal častěji vyskytovat akcent
na vlastní bezprostřední zájem, vláda jen s obtížemi hledala zájmový kompromis s tradičními
partnery jako Francie a již se opět nezdráhala před samostatným jednáním (Handl, 2011).
Nová geo-ekonomická situace nutila Německo kombinovat úsilí na mezinárodní úrovni
s bilaterálními vztahy, například udržovat hospodářské vazby s Čínou a Ruskem. SRN se sice
dál aktivně zapojovala do systému global governance – do aktivit OSN, G8 a G20 – ale od
dosažení strategických cílů, jakými bylo rozšíření EU a NATO57 a reforma EU, se obrátila
spíše dovnitř. Vnější vztahy, jež Německo udržovalo, měly nejčastěji hospodářský rozměr.
Právě tato dvousložková diplomacie ve spojení s chybějícím strategickým myšlením
orientovala německou politiku převážně na pragmatické a praktické krátkodobé cíle.
Hospodářská krize, snížená ochota platit za evropské kompromisy spolu se zvýšenou
aktivitou veto players vedly k pragmatizaci německé integrační politiky (Handl, 2010: 5).
V zahraničněpolitické oblasti se SRN stala opatrnější a podřídila svou diplomacii
vnitropolitickému volebnímu boji. Do popředí se dostala regulativní politika, tedy formování
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Ani Gerhard Schröder nechtěl zůstat v izolaci, a proto získal Chiraca na svou stranu. Pokud by se však toto
nezdařilo, byl připraven prosazovat svůj postoj osamoceně.
54
Přijata Evropskou radou v roce 2000 s cílem vytvořit z EU do roku 2010 dynamičtější a konkurenceschopnější
ekonomiku, založenou na znalostech, schopnou udržitelného růstu, vytváření více kvalitních pracovních
příležitostí a zachovávající sociální kohezi.
55
Cílem bylo diverzifikovat zdroje energie, snížit emise oxidu uhličitého a podpořit obnovitelné zdroje energie.
56
EU-Russland Partnerschaftabkommen (PKA)
57
V otázce začlenění Gruzie či Ukrajiny do NATO je však kancléřka zásadně proti, neboť bývalé republiky
Sovětského svazu jsou zapleteny do regionálních konfliktů.
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politiky EU v jednotlivých sektorech (zejména politiky relevantní pro konkurenceschopnost
SRN a EU ve světě a rovněž pro zahraničněpolitickou akceschopnost EU).
Odmítnutí nasadit své jednotky na jih Afghánistánu, skeptický postoj ke stimulačním
balíčkům pro stabilizaci eurozóny v letech 2008 a 2009 či neúčast na operaci v Libyi přispěly
k tomu, že zahraniční média začala Angelu Merkelovou označovat za madame non
(Wittlinger, 2010: 102). „Již ani pokladník, ani miláček Evropy,“ hlásaly titulky na stránkách
nejčtenějšího německého deníku Bild (Blome, 2010). Kancléřka začala platit za „železnou
lady“ a pozorovatelé v tom shledali další nárůst německého sebevědomí. Zahraniční
korespondent New York Times Kulish napsal, že Německo opět „ukazuje svaly“. Nově
chápané německé sebevědomí podle mnohých získávalo mocenské charakteristiky (Hellmann,
2011). Otázkou zůstává, zda je toto směřování možné vnímat jako hegemonizaci německé
politiky či příklon ke zvláštní cestě (Sonderweg).
Zhruba v polovině tohoto období, na podzim roku 2009, se konaly federální volby do
Spolkového sněmu, které se sedmadvaceti procenty hlasů vyhrála CDU. Vládní koalici
sestavila s bavorskou CSU (6,5 %) a Svobodnou demokratickou stranou (FDP). Angela
Merkelová tak vstoupila do svého druhého kancléřského období.

2.5.1 Ekonomická a finanční krize
Během roku 2008 se stala finanční stabilita jednou z nových priorit německé zahraniční a
bezpečnostní politiky (Jackson, 2009: 22). Prvotní příčinou ekonomických problémů byla
americká hypoteční krize 2007, která postupně přerostla v světovou finanční krizi 2008. Za
hypotečním zadlužením stály až příliš nízké úroky na hypotéky, blížící se mezi lety 2005 a
2006 až 1 %. Nízké úroky vedly k zájmu investičních bank o nemovitosti, a došlo tak
k propojení obou trhů. Významným faktorem, který pomohl krizi rozšířit do Evropy, byl
nárůst cen ropy v první polovině roku 2008, související pokles reálného HDP a zvýšení
spotřebitelských cen. Poté, co krize zasáhla evropské banky a měnu, byly členské země
Evropské unie nuceny přijmout protikrizové kroky. V celé Evropě došlo ke zvýšení záruk za
vklady a řada bank získala od státu finanční pomoc. Velká Británie, Irsko, Dánsko, Švédsko a
Španělsko byly nuceny přijmout mimořádná opatření na podporu finančních trhů.
Německo stálo u zrodu plánu finanční záchrany zemí se společnou měnou euro, který měl
poskytnout bankám v případě potřeby stovky miliard eur za účelem obnovy důvěry
v bankovní systém s minimálním úvěrovým trhem. Německo bylo pro řešení krize eura
nepostradatelné, ať už z důvodu svých disponibilních financí, tak z důvodu provázání
eurozóny
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Vyjednávání protikrizových opatření probíhalo především na francouzsko-německé
úrovni, přičemž Německu se dobře dařilo exportovat svůj hospodářský model pomocí
prosazování dluhových brzd a různých úsporných opatření. Jen problematicky hledalo
Německo s Francií shodu na tom, jakou rychlostí a v jakém rozsahu je zapotřebí pokračovat
v přijímání kroků proti pokračující ekonomické krizi v Evropě. Německo se kvůli domácí
ekonomické situaci bránilo dlouhodobým řešením. Obě země však zastávaly názor, že jedním
ze základních řešení je modernizace evropského průmyslu, přičemž oba státy měly být jejím
motorem v oblasti investic, inovace a výzkumu. V říjnu 2008 navrhovala Francie spolu se
zeměmi Beneluxu stimulační balíček v hodnotě 300 miliard eur, který by měl posloužit
k nákupu bezcenných pohledávek a zlepšit tak stabilitu finančního sektoru EU. Německo
prosazovalo spíše domácí opatření v jednotlivých zemích, neboť nechtělo v následujícím
volebním roce zvyšovat daňovou zátěž kvůli nadbytečným výdajům (Schlie, 2010). Zatímco
Merkelová varovala před překotným přijímáním opatření, francouzský prezident Nicolas
Sarkozy v této souvislosti poznamenal, že „Francie jedná a Německo přemýšlí“ (ihned.cz,
2009). Kancléřka Merkelová kladla od počátku důraz na finančně nenáročná opatření, čímž
podle prvních komentářů reflektovala, že Německo čekaly volby do federálního parlamentu
a vláda velké koalice by neměla novými výdaji prohlubovat očekávaný rozpočtový deficit.
Obzvlášť potom, co se v roce 2008 těžko podařilo udržet vyrovnaný rozpočet. Později se však
i Německo připojilo k záchranným balíčkům pro finanční sektor.
Když se začalo v roce 2010 schylovat k řeckému bankrotu, ukázalo se, že je Německo pro
stabilní Evropu nepostradatelné. Podle analytika britského listu The Daily Telegraph,
Ambrose Evans-Pritcharda, záleželo především na chování Berlína, neboť trhy přestaly
naslouchat Paříži nebo Bruselu a „(...) šéfové Evropské centrální banky a Mezinárodního
měnového fondu (MMF) přijeli jako prosebníci do Berlína.“ (Daily Telegraph, 2010) Výroky
podobného charakteru byly slyšet i ze strany Německa. V roce 2010, když se mělo hlasovat
o zákonu o finanční stabilitě měnové unie, dala kancléřka Merkelová najevo, že si je zcela
jista německou vůdčí rolí při řešení krize Řecka a celé eurozóny: „Bez nás či proti naší vůli
neproběhne a nemůže proběhnout žádné rozhodnutí.“ (Merkel, 2010) V květnu 2010 byl
zaveden balíček evropských stabilizačních opatření, který poskytl finanční pomoc členským
státům EU v potížích, a ochránil tak finanční stabilitu EU před silnými tlaky na trzích se
státními dluhopisy v eurozóně. Tuto záchrannou síť tvoří až se zpožděním přijaté instrumenty
– evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM) a evropský nástroj finanční stability
(EFSF). Společně s příspěvkem z Mezinárodního měnového fondu (MMF) dosáhl balíček
částky až 750 miliard eur. Od poloviny roku 2013 bude v eurozóně zaveden nový stálý
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krizový mechanismus, tzv. Evropský mechanismus stability (ESM).
Kancléřka mluvila o zodpovědnosti ve zcela nových intencích, pod zodpovědností
rozuměla převzetí vůdčí pozice (Führungsverantwortung), což znamená nové užívání pojmu
zodpovědnost. Gunther Hellmann hovoří o mentálním zlomu a nové tváři rétoriky o německé
zahraniční politice. Sebevědomí Němců narostlo i podle průzkumů veřejného mínění. V roce
2009 si myslelo 59 % občanů, že se SRN chová ve styku s ostatními zeměmi sebevědomě (v
roce 2002 si to myslelo 48 % respondentů) (Hellmann, 2011: 738).

2.5.2 Afghánistán
Od roku 2007 začalo Německo více investovat do resortu obrany, který byl dlouhodobě
podfinancovaný, alespoň ve srovnání s Francií a Británií. V roce 2007 narostl meziročně
obranný rozpočet Německa na 28,4 miliard eur (Martinsen, 2005: 52), což ovšem
neznamenalo krok směrem k aktivnější vojenské politice. Poslanci Bundestagu 12. října 2007
rozhodli, že mohou němečtí vojáci v severním Afghánistánu (tehdy 3,300 mužů a žen) setrvat
spolu se šesti průzkumnými stíhačkami Tornado působícími na jihu nejméně do října 2008.
SRN tedy následovala hegemona a dál zodpovědně plnila spojenecké závazky.
Německo však o několik měsíců později odmítlo přesunout část svých oddílů, operujících
v rámci Mezinárodních sil pro podporu bezpečnosti v Afghánistánu (ISAF) pod velením
NATO, na konfliktní jih země do provincie Kandahár. Požádal je o to americký ministr
obrany Robert Gates po bezpečnostní konferenci NATO v litevském Vilniusu, ale jeho
politický protějšek ze strany CDU Josef Jung prosbu odmítnul. Zástupci Francie, Belgie,
Polska a Rumunska či Kanady žádosti vyhověly a nešetřily kritikou německého postoje.
Z průzkumů veřejného mínění vyplývalo, že si většina Němců v roce 2008 přála úplné
stažení svých jednotek z Afghánistánu, zvláště pak po útocích na příslušníky německé
armády, jež si za předchozí roky vyžádaly 26 mrtvých, a po červencovém únosu dvou
německých humanitárních pracovníků. Pokračování mise, která bojuje proti afghánskému
fundamentalistickému hnutí Taliban a dalším muslimským radikálům, podporovalo necelých
30 procent německých občanů (Eurobarometr, 2001: 9). Reakce ostatních zemí, které
působily na jihu, napovídaly, že jsou Němci chápáni jako „zbabělci“. „Již jsme utrpěli přes
dvacet obětí, není pravda, že by někteří dělali těžkou práci a my jen stáli stranou,“ hájil
německou pozici Gernot Erler, člen SPD (Dradio, 2008).
V září roku 2010 zažila SRN kvůli Afghánistánu značný šok poté, co se němečtí vojáci
pod vedením plukovníka Georga Kleina stali iniciátory leteckého útoku na unesené cisterny
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s benzínem u severoafghánského města Kundúzu. V SRN se poprvé otevřeně hovořilo
o krvavých bojích, při nichž kromě povstalců Talibanu zahynuly i desítky civilistů. Německá
vláda počty padlých civilistů nejprve tajila, později převzala zodpovědnost za povel k útoku
a omluvila se rodinám padlých Afghánců.

2.5.3 Ratifikace Lisabonské smlouvy
Ačkoli bylo Německo jedním z iniciátorů obnovy debat o reformě EU a za svého
předsednictví ukončilo období reflexe, bylo i jednou z posledních zemí, která výsledný
reformní dokument (Lisabonskou smlouvu) ratifikovala. Proces schvalování Lisabonské
smlouvy byl v Německu pozastaven, neboť část politického spektra apelovala na to, aby byl
Spolkovému sněmu a Spolkové radě zajištěn podíl na rozhodování. Tímto rozhodnutím SRN
definitivně popřela úvahy o specificky německé post-nacionální identitě (Wittlinger, 2010:
111). Jednou z příčin byl i sílící tlak ze strany aktérů s právem veta, kteří se dlouhodobě
snažili omezovat dosavadní relativní volnost exekutivy v oblasti integrační politiky. Německý
Spolkový ústavní soud v Karlsruhe se tak vlastně postavil do čela snahy „zachránit národní
stát a suverenitu“ (Wittlinger, 2010: 104).
Federální ústavní soud 30. června 2009 rozhodl, že Lisabonská smlouva není v rozporu
s články 38 až 49 německého základního zákona58 (DGG) a vytyčil oblasti, které by měly
zůstat ryze v gesci státu: ekonomické, sociální a kulturní záležitosti, rodinné a trestní právo,
použití síly a fiskální politika. Na podmínkách pro další ratifikaci dokumentu se pak na konci
srpna 2009 usnesl Spolkový sněm a o několik dní později schválily obě komory parlamentu
doplňující zákon zaručující Radě a Sněmu potřebné pravomoci.
Součástí Lisabonské smlouvy byly i články měnící tvář bývalého druhého pilíře – SZBP59,
která měla získat jednotnější a akceschopnější charakter. Jendou z hlavních institucionálních
změn bylo zavedení úřadu Vysokého představitele pro zahraniční politiku, zodpovědného za
společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a za společnou bezpečnostní politiku EU.
Zvolená představitelka Catherine Ashtonová nyní předsedá Radě EU pro zahraniční vztahy a
je zároveň místopředsedkyní Evropské komise, v níž zodpovídá za vnější vztahy. Podporu má
Ashtonová v nově zavedené Evropské službě pro vnější akce, jež se skládá z úředníků
Sekretariátu Rady EU, Komise a personálu vyslaného z diplomatických služeb členských
států. Podstatnou změnou v oblasti bezpečnosti je zavedení tzv. permanentní strukturované
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Články 38–49 se týkají Bundestagu. Dostupné také zde: http://dejure.org/gesetze/GG/38.html
Před přijetím Lisabonské smlouvy zněl název této politiky Evropská zahraniční a bezpečnostní politika –
EZBP.
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spolupráce pro státy s vyššími ambicemi a kapacitami v oblasti zahraniční a bezpečnostní
politiky. Země, které se dobrovolně rozhodnou pro užší spolupráci v oblasti bezpečnosti a
obrany, mohou společně koordinovat a plánovat například nákupy zbrojních kapacit, provádět
cvičení

krizové

připravenosti

či

spolufinancovat

technologické

projekty.

Paříž nabídla tuto spolupráci Berlínu, který ji odmítl s ohledem na nedostatečné finanční
prostředky pro větší investice do obrany. Svou zdrženlivostí ve zbrojní oblasti SRN přispěla
ke spolupráci Velké Británie a Francie mimo struktury EU (Maurer, 2009).
Důležitou změnou pro SZBP je bezesporu nabytí právní subjektivity EU a zavedení
obranné klauzule stvrzující závazek vzájemné pomoci členských států při napadení, čili
závazek podobný článku 5 Washingtonské smlouvy NATO. Členské státy mohou od přijetí
Lisabonské smlouvy založit i startovní fond pro vojenské operace, který má zvýšit rychlost a
flexibilitu financování společných akcí. Nezávisle na dokončení ratifikace Lisabonské
smlouvy vznikl na konci roku 2009 v rámci Generálního sekretariátu Rady EU nový útvar –
Ředitelství pro zvládání krizí a plánování (CMPD). Poprvé došlo v rámci jednoho orgánu k
integraci civilní i vojenské dimenze strategického plánování a zvládání krizí, což vychází ze
širokého spektra nástrojů, které může Unie využívat při svých operacích. Vznik orgánu
iniciovala Francie, opírala se o severské země a Německo.
S přijetím Lisabonské reformní smlouvy je patrný posun preferencí od supranacionálních
řešení směrem k pravidlům, která upřednostňují velké členské země – od silnějšího
zohlednění populačního měřítka při většinovém hlasování, které bylo posíleno v rámci Rady
EU, až po jasné upřednostňování mezivládních řešení.
Ačkoli se Německo dlouhodobě zasazovalo o přijetí Reformní smlouvy, potom, co se tak
stalo, aktivita země značně opadla. Němci nevyužili nové nástroje ke svému prospěchu a
stavěli se k možnostem jako stálá strukturovaná spolupráce, Evropská služba vnější akce či
volba osobností na nově vzniklé posty spíše chladně.
I němečtí odborníci a komentátoři se podivovali tomu, s jak malým „nadšením“ se
německá kancléřka Merkelová zapojila do procesu nominace na posty předsedy EU a
Vysokého představitele EU. Přitom sama německá vláda uznala, že charakter politické praxe
na obou postech bude determinující jak pro efektivitu nového institucionálního uspořádání,
tak pro schopnost EU působit jako silný aktér vůči zahraničí. Možným vysvětlením této
pasivity byla obava ministerstva zahraniční a kancléřství, že by silné osobnosti na těchto
pozicích mohli v budoucnu zastínit jejich vlastní vliv (Handl, 2010). Podobný charakter měl
postoj k vytváření Evropské služby vnější akce. Hlavní obavou Německa bylo, že nový
nástroj nebude plně v rukou členských států a nebude tak dělat protiváhu Evropské komisi a
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Evropskému parlamentu. Navíc panovaly obavy, že se v rámci této diplomatické služby
prosadí především Britové a zástupci středomořských států. Nakonec byli však zdrženliví
především sami Němci. Nejpatrnější aktivitou země byla žádost směřovaná na Catherine
Ashtonovou, aby se němčina stala jedním z úředních jazyků služby vnější akce. Němci navíc
dle údajů z roku 2011 podali malý počet přihlášek do výběrových řízení, jen 1,8 procenta ze
všech. I přes to v řízeních uspělo sedm jejich diplomatů, což je 3,9 procenta z vybraných
(Faz.net, 2011).

2.5.4 Libye
V roce 2011, kdy již v SRN druhým rokem panovala křesťansko-liberální koalice
CDU/CSU a FDP, odmítl liberální ministr zahraničí Guido Westerwelle účastnit se na
vynucení bezletové zóny nad Libyí, která byla dějištěm bojů rebelů se žoldáky Muammara
Kaddáfího. Německo se 17. března 2011 v Radě bezpečnosti postavilo na stranu Číny a Ruska
a zdrželo se při hlasování o rezoluci RB 1973. Ani jeden z permanentních členů rady nevyužil
práva veta, tudíž se jednalo spíše o toleranci či tichý souhlas s akcí, v jejímž čele stála ad hoc
koalice Paříž, Londýn a Washington. CDU se kroku Westerwelleho příliš nebránila, protože jí
čekaly důležité zemské volby v Bádensku-Wüttembersku a v Porýní-Falci a nechtěla riskovat
ztrátu veřejné podpory kvůli nepopulárním vojenským zásahům. To, že předtím Německo
spolu s ostatními zeměmi podpořilo rezoluci varující a odsuzující režim Muammara
Kaddáfího neznamenalo, že podpoří i vynucení bezletové zóny.
Problém německého diplomatického vystupování spočíval v tom, že politickým partnerům
včas nevysvětlilo svou pozici. Po schválení rezoluce zmátla německá vláda spojence také tím,
že o varovné rezoluci prohlásila: „Chceme, aby byla úspěšně prosazena.“ (Zeit, 18. 6. 2011)
Z toho alianční partneři nepochopili, že Merkelová upřednostní před mezinárodními zájmy
německé zemské volby. Právě tato nejasnost vrhla opět stín na transparentnost německého
vystupování. Kvůli odmítnutí účasti na akci muselo Německo stáhnout ze Středomoří piloty
letounů AWACS, kteří se podíleli na protiteroristické operaci Active Endeavour. V návaznosti
na tato rozhodnutí nabídla kancléřka Alianci, že poskytne tyto letouny pro posílení
bezpečnosti v Afghánistánu. Vynucení bezletové zóny tak zůstalo čistě na Francii, Británii a
Spojených státech, které poprvé v historii odmítly ujmout se vedení operace. Tato ad hoc
koalice pracovala pod záštitou NATO a připojily se k ní jen čtyři další spojenci: Belgie,
Norsko, Dánsko a Itálie.
Poté, co se rebelům podařilo dobýt Tripolis, nechal se ministr Westerwelle slyšet, že
německý podíl na změně režimu je jednoznačný, a to kvůli předešlému sankčnímu režimu,
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který SRN podporovala. Ministr za FDP naprosto pominul fakt, že k pádu režimu přispěly
z velké části letouny NATO, zejména pak angažmá Francie, Británie a USA (Herzinger,
2011). Westerwelle své výroky pod tlakem spolustraníků i kancléřky záhy korigoval: „Jsme
šťastni, že se Libyjcům s pomocí mezinárodního vojenského tlaku podařilo svrhnout
Kaddáfího režim.“ (Stuttgarter Nachrichten, 29. 8. 2011) Argument Němců proti akci byl
nejistý vývoj v zemi, kde byla rebelující opozice značně roztříštěná. Narozdíl od Egypta či
Tunisu v Libyi nebyl k dispozici starý úřednický aparát, který by se plynule ujal řešení úkolů
v novém režimu.
Navíc, jak napsal Gunther Hellmann (2011) a mnohokrát zdůraznila Angela Merkelová,
německé zájmy se tvoří v Berlíně, ne v Paříži či Washingtonu a z nebezpečí izolace mají
strach jen malé státy. Ministr Westerwelle se při jednání o intervenci v Radě bezpečnosti OSN
zdržel hlasování a ukázal tím, že se SRN osamocených kroků skutečně nebojí, jakkoli jsou
nepromyšlené. Veřejné mínění bylo podobně jako v případě Iráku naladěno proti operaci a
Westerwelle argumentoval i širokou vojenskou angažovaností Němců na různých místech
planety. „Nelze přece zasahovat všude, kde dochází k porušení lidských práv,“ řekl ministr
(Westerwelle, 2011). Při řešení libyjské otázky se naplno projevily tradiční německé
preference pro diplomatické nástroje (sankce) a endogenní společenské změny. Na
příkladu Afghánistánu bylo možné snadno ilustrovat, že cesta k demokracii vynucená zvenčí
může být dost ošemetná. Solidarita s hlavními spojenci a strategickými partnery stála podle
mnohých pozorovatelů na okraji zájmu tria Thomas de Maziére60, Westerwelle a Merkelová.
Operace v Libyi se v březnu roku 2011 podle kancléřky dala jen stěží spojovat s hájením
německých zájmů (Handelsbaltt, 2011).
Když alianční spojenci mluvili o nespolehlivosti Německa, bránili se němečtí představitelé
s odvoláním na tradiční vojenskou zdrženlivost a nejistý výsledek. Merkelová a Westerwelle
obhajovali své postoje také tím, že nedošlo k aktivaci článku 5 Washingtonské dohody, tudíž
neporušili žádné alianční závazky. Německé

rozhodnutí

zároveň

opět

ubralo

na

důvěryhodnosti celé EU a její SZBP a SBOP. „Když se evropské země nedokážou na půdě
Rady bezpečnosti sjednotit ani u základních otázek, nepotřebuje Evropa Vysokého
představitele pro zahraniční politiku“, řekl v rozhovoru pro Stuttgarter Nachrichten
lucemburský ministr zahraniční Asselborn (Stuttgarter Nachrichten, 2011).

60

Od března 2011 německý ministr obrany z CDU. Nástupce Karla-Theodora zu Guttenberga (2009–2011) a
Franze Josefa Junga (2005–2009).
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2.5.5 Transformace multilateralismu
Černo-žlutá koalice přinesla novou emancipovanou, účelovou zahraniční politiku. Je
pravděpodobné, že takovou bude provádět, dokud nebudou zásadněji ohroženy základní pilíře
německé zahraniční politiky jako transatlantická vazba, integrace v EU, mírové partnerství
s Ruskem či fungující světové hospodářství (Handl, 2011: 4). Tradiční multilaterální reflex
německé politiky byl sice v období 2007–2011 zachován, nicméně hybridní reflexivněinstrumentální

multilateralismus,

jaký

byl

popsán

v období

2005–2006

ustoupil

multilateralismu chápanému více instrumentálně. Na pozadí hospodářské krize, upadající
veřejné podpory vlády, skepse vůči vojenským akcím a vzrůstající moci veto players se
exekutiva smiřovala s krátkodobými cíli, jejichž naplňování de facto vylučuje harmonii
s jakoukoli dlouhodobou strategií či koncepcí.
Německo se navíc opět přestalo obávat samostatných kroků (Libye) a zcela nově si začalo
uvědomovat a udržovat vedoucí pozici (finanční krize). Z Němců se stali nedobrovolní
hegemoni řešení krize eurozóny, což posílilo jejich měkkou moc. Tím došlo ke ztrátě tzv.
leadership avoidance reflex, tedy instinktivnímu vyhýbání se vedoucím rolím (Paterson,
2003: 211). Po krátkodobé změně v počátečních dvou letech vlády Angely Merkelové se
německá politika opět vrátila k určité netransparentnosti. Německo se sice již tolik jako dříve
neobávalo velmocenské politiky, avšak s použitím síly mělo stále obtíže. Nepřestalo proto
preferovat diplomatická řešení a nevojenské vynucovací prostředky. Již samotná snaha získat
stálé křeslo v Radě bezpečnosti OSN je klasickým příkladem mocenské statusové politiky.
Země

tím

usiluje

o

prestiž

a

chce

oficiálně

stvrdit

své

přední

postavení.

V posledním zkoumaném období je také patrný příklon k bilaterálním vztahům způsobený
určitou skepsí vůči rozhodování uvnitř EU. Od roku 2007 má EU sedmadvacet členů
a konsenzus není snadno dosažitelnou metou. Výsledkem je tedy ustoupení od
supranacionálních řešení ve prospěch bilateralismu a vztahů s regionálními a hospodářskými
mocnostmi. Součástí této německé pragmatické politiky je i ochota postupovat mimo rámec
evropských smluv a v menších ad hoc skupinách. V německé politice se nadále projevuje
symbióza na dvou úrovních: na úrovni EU a s Ruskem, které je hospodářsky komplementární
a poskytuje potenciál zvýšit německou energetickou bezpečnost (příkladem společného
projektu v této oblasti je plynovod Nordstream).
V souvislosti s krizí eurozóny, jejíž řešení se Německo přirozeně ujalo, došlo
k nepředvídanému uplatnění strategie milieu shaping, tedy k exportu německého řešení krize
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eurozóny.61 Děje se tak prostřednictvím šíření německého hospodářského modelu a tlaku na
rozpočtovou zodpovědnost.

I s touto skutečností se pojí určité překážky: nepřesvědčivá

vnitropolitická legitimizace nákladů zahraniční politiky (neutuchající obavy z bezprostřední
finanční zátěže), rostoucí nelibost veřejnosti, posilování veto players (zejména Spolkového
ústavního soudu) a neuspokojivá koordinace postojů v EU (distanc od Evropské komise
a špatná souhra s Francií)(Handl, 2011).
Německo působilo v tomto období velmi rozporuplně ve svém vztahu k Lisabonské
smlouvě. O reformní dokument se SRN v roce 2007 aktivně zasadila, později se však stala
spíše brzdou a k novým nástrojům se stavěla pasivně. Alespoň ve srovnání s Francií, která se
více prosazuje v rámci Evropské služby vnější akce, byla aktivnější při výběru osobností
v čele EU a přišla i s nabídkou stálé strukturované spolupráce, kterou SRN nepřijala. Toto
chování SRN souvisí se strachem z dlouhodobých závazků, obavou o hospodářskou situaci
a snahou zachovat si národní suverenitu. Schröderovský důraz na německé zájmy se projevil
již během ratifikace Lisabonské smlouvy, kterou ústavní soud zastavil kvůli obavám, že by
mohla být oslabena moc Bundestagu. V debatách byly kromě pravomocí Bundestagu
zdůrazňovány také identita a suverenita. Německé selbst, bylo mezi lety 2007 a 2011 mnohem
prominentnějším pojmem než před deseti lety (Hellmann, 2011: 753). Výše načrtnuté změny
(preference mezivládních řešení, akcent na vlastní zájmy, uvolnění multilaterálních vazeb)
jsou podle Gunthera Hellmanna (2011: 745) výsledkem přehodnocení zahraničněpolitického
sebevědomí Německa. Ke změně zahraničněpolitického konsenzu nedošlo jen na úrovni elit
a mezi politickými subjekty, ale také uvnitř společnosti, což prokázaly i průzkumy veřejného
mínění.
Nejpodstatnější změnou v tomto období je nově objevená vůdčí role, která ovšem není
žádnou obecnou charakteristikou německého chování a je částečně nedobrovolná.
Zastánci kontinuity by na základě studia tohoto období pravděpodobně vyzdvihli zcela
odlišné skutečnosti, které probíhaly paralelně s výše zmíněnými změnami: EU byla stále
v centru německého zájmu, nadále fungovaly tradiční bilaterální vztahy a USA se dostaly
opět do popředí. Německo stále hrálo roli „prostředníka“ mezi malými a většími evropskými
zeměmi (Müller-Brandeck-Bocquet, 2009; Nijhuis, 2006) a také nepřestalo tlačit na politické
cíle dotýkající se německých zájmových domén: lidských práv, rozvojové politiky a životního
prostředí.
S nástupem Baracka Obamy do prezidentského úřadu se vztahy Německa a USA skutečně
61

Už samotné vybudování Evropské měnové unie (EMU) se stalo příkladem exportu německého systému, tzv.
Modell Deutschland.
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zlepšily. Obama nazval v roce 2009 Německo „blízkým přítelem a kritickým spojencem“
(Wittlinger, 2010: 138). USA byly jako za časů bonnské republiky středem zájmu, ale vztahy
probíhaly více bilaterálními kanály než kdykoliv dřív.
Dokončená přestavba Bundeswehru, k níž došlo pod vedením ministra obrany zu
Guttenberga v roce 2011, a s ní spojené pozastavení branné povinnosti, udělaly definitivní
tečku za obdobím polocivilního Bundeswehru a nové zadání armády počítalo hlavně
s expediční činností vojáků. Budoucím úkolem armády mělo být vytváření, udržování
a nastolování mezinárodní bezpečnosti, k čemuž povede i zdvojnásobení počtu
akceschopných sil. Poslední vývoj hlasitě kritizoval bývalý kancléř za CDU Helmut Kohl.
Kritizoval protichůdné kroky vlády, jakými podle něj bylo zrušení branné povinnosti na straně
jedné a odmítnutí asistovat při operaci nad Libyí na straně druhé. Nazýval politiku
křesťansko-liberální koalice za nevyzpytatelnou a „bez kompasu“ (Süddeutsche Zeitung,
2011).

3. Transformace multilateralismu ve zkoumaných
obdobích
Bezpečnostní politika se skládá se základních hodnot, bezpečnostních pozic, které na nich
staví, a regulačních faktorů reprezentujících nástroje, jak hodnoty projektovat do vnějšího
prostředí. Jak již bylo v úvodu vysvětleno, německé bezpečnostní pozice byly po desetiletí
averze k unilateralismu a k použití síly, akcent na politicko-občanskou roli Bundeswehru,
civilní kontrola ozbrojených sil, zodpovědná a stabilizující zahraniční politika. Po sjednocení
Německa byly tyto hodnoty reinterpretovány a nově aplikovány na základě přizpůsobení
bezpečnostních pozic (Longurst, 2004: 140). Důsledkem toho byla často situace, kdy se tyto
hodnoty dostaly do vzájemného konfliktu. Militarismus jako takový zůstal nepřípustný,
multilateralismus

a

řešení

skrze

instituce

zůstaly

preferovanou

možností

řešení

bezpečnostních problémů. Široký institucionální základ německé zahraniční politiky se nijak
nezúžil. V jednotlivých zkoumaných periodách mezi lety 1999–2011 je však možné
vysledovat tendence, které odpovídají Baumannovým konceptualizacím multilateralismu.
V předchozích kapitolách byla transformace multilateralismu v německé zahraniční politice
popsána v jednotlivých časových úsecích, ohraničených konkrétními zahraničněpolitickými a
bezpečnostními událostmi. Nyní bude stručně shrnuto, k jakým zásadním změnám během celé
dvanáctileté zkoumané periody došlo.
V období první Schröderovy vlády se sice Německo definitivně zřeklo svého
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nevojenského charakteru, když se účastnilo operace, jež neměla souhlas Rady bezpečnosti
OSN, ale činilo tak ve jménu evropských hodnot, civilizace a pod vlivem vlastních zkušeností
s etnickými čistkami. Jedná se proto o období se silně reflexivním charakterem. Při řešení
kosovské krize maximalizovalo diplomatické vztahy a organizovalo jednání na mezinárodní
úrovni, jež mohly promoci problém vyřešit za účasti Rusů a Číňanů. Prosazovalo hlubší
integraci do evropských struktur a snažilo se dostát všem tradičním spojeneckým závazkům.
Po napadení Světového obchodního centra a Pentagonu se okamžitě připojilo k alianci zemí,
odhodlaných postavit se globální teroristické hrozbě. Pod heslem „bezpodmínečná solidarita“
se Německo spolu s ostatními státy NATO zapojilo do operace proti hnutí Taliban. Němci
však jasně projevili svou dlouhodobou preferenci pro nebojové operace a jednali až na
výjimky pod hlavičkou asistenční síly ISAF, která měla oproti operaci Enduring Freedom pod
vedením USA civilnější náplň. V tomto období je pro Německo určující solidarita v rámci
politických partnerství a ochrana hodnot, které spojenci sdílí v multilaterálních svazcích.
Novinkou byla v tomto časovém úseku, kromě použití síly v operacích, jež mohou směřovat
ke změně režimu, také ochota ignorovat rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.
V dalším období došlo k odklonu od reflexivního přístupu k instrumentálnímu, který měl
vést ke snazšímu k prosazení jasně definovaných vlastních zájmů. Spojení vlastní zájmy je
v tomto období novým elementem, který ovšem postrádá bližší náplň. Německá zahraniční
politika „vlastních zájmů“ proto zůstala bez jasných ukazatelů a tedy i méně vyzpytatelná.
Nově nalezené sebevědomí umožnilo Schröderovi odlišit vlastní domácí zájmy od těch
bruselských či amerických. Z německého vztahu k integraci vymizel automatismus a s ním
spojená jistá podpora hlubší integrace téměř v jakékoli politické oblasti. Ochota doplácet na
společné evropské politiky a kompromisy značně klesla. Vztah k USA jakožto hlavnímu
garantovi globální bezpečnosti se i vzhledem k tamnímu neo-konzervativnímu politickému
vedení změnil a ochladl. Do popředí se naopak dostal bilaterální svazek s Francií, která
nakonec stanula po německém boku při odmítání operace v Iráku. Tyto změny ve vztazích
mezi státy přinesly porušení rovnovážného vztahu k Francii a USA. Ačkoli žádná rezoluce
RB OSN udělující mandát intervenci do Iráku odhlasována nebyla, Německo opět ukázalo, že
je připravené nerespektovat výstupy z OSN a oproti dřívějšímu období se nezaleklo ani
hrozící izolace. Irácká krize odhalila evropskou nejednotu preferencí a uvrhla kontinuitu
německé zahraniční politiky opět v podezření. Mnozí pochybovali o tom, zda je pro Německo
NATO stále hlavním bezpečnostním garantem či zda se hodlá do budoucna více spoléhat na
ad hoc partnerství na bilaterální úrovni.
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Sníženou důvěru v německé zahraničněpolitické motivy se snažila zpočátku obnovit velká
koalice CDU/CSU a SPD. Evropské země i USA uvítaly osobu Angely Merkelové jako
možného zachránce transatlantických vztahů a doufali ve větší průhlednost zahraniční
a bezpečnostní politiky. V kurzu zahraniční politiky k zásadním změnám sice nedošlo, ale
bylo patrné, že se Německo snaží obnovit důvěru bezpečnostních spojenců a naplnit společné
závazky (jako Headline Goal 2010 či vykonávání Petersberských úkolů). Německo se i přes
vytížení Bundeswehru jinde na světě ujalo na francouzskou a evropskou žádost vedení
operace v Kongu. Předcházející parlamentní debata ovšem jasně ukázala, že použití síly není
zcela normalizovanou praktikou. Určující byla také snaha o normalizaci vztahů s USA
a snížení „závislosti“ na Francii, čili snaha o návrat k equidistance a k roli evropského
vyjednavače.

Takové

chování

ukazuje

na

hybridní

reflexivně-instrumentální

multilateralismus, který dává prostor identitárním a kognitivním prvkům, ale zároveň směřuje
k naplnění konkrétních cílů. Německo se snažilo navrátit se ke svým tradičním rolím
a hodnotám, které v zahraničněpolitické oblasti respektovalo. Jedním z cílů této strategie byla
i schopnost ovlivňovat tvorbu evropské politiky a obnovit důvěru v evropskou integraci.
Od německého předsednictví EU v roce 2007 se SRN projevila v nové vůdčí roli, kterou se
nezdráhala využít. SRN se ujala agendy spojené se zablokovanou reformní smlouvou, zároveň
však byla jednou z posledních zemí, které ji ratifikovaly, neboť se obávala oslabení svých
domácích institucí. Po přijetí Lisabonské smlouvy německá aktivita a byla vystřídána
pasivitou vůči implementaci jejích konkrétních nástrojů, ať již se jednalo o volbu nových
vůdčích představitelů EU či účast na posílené bezpečnostní a obranné spolupráci. Došlo
k odklonu od strategických plánů k regulativní „politice programů“, která se soustředila na
konkrétní evropské politiky. Prioritou SRN bylo zajistit bezpečnost a příhodně hospodářské
vztahy v novém geo-ekonomickém prostředí (Handl, 2011). Německá vůdčí role byla
probuzena až ve spojitosti s řešením krize eurozóny, kdy se stala SRN pod tlakem finančních
trhů nedobrovolným hegemonem.
Odmítnutím účasti na spojenecké operaci v Libyi v roce 2011 se země prokázala, že nárůst
moci při řešení krize eurozóny absolutně neznamenal současný nárůst hard power ve
vojenské oblasti. Země stála izolována proti koalici Francie, Velké Británie a USA, které pro
své konání získaly souhlas Rady bezpečnosti OSN (díky tichému souhlasu Číny a Ruska).
Německý ministr Westerwelle se při klíčovém zasedání zdržel hlasování a Německo se opět
uchýlilo

k osamocenému

konání.

Neochota

prohlubovat

spolupráci

ve

vojenské

a bezpečnostní oblasti znamená překážku pro efektivní využívání možností, které Lisabonská
smlouva nabízí.
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Ekonomická krize a silní veto players zapříčinily, že se německá vláda soustředila spíše na
krátkodobější cíle v bezprostředním zájmovém horizontu. Pro vytyčení cílů pak byla nezbytná
realistická kalkulace rizik, zisků a ztrát – jednalo se tedy jednoznačně o instrumentální
multilateralismus. V posledním období vstoupila do německé zahraniční a bezpečnostní
politiky přechodně nová, částečně nedobrovolná, vůdčí charakteristika a pragmatismus.
Projekce vlastního vlivu během předsednictví a řešení finanční krize posílila německou soft-power a znamenala snazší přenášení německých preferencí na vyšší rozhodovací místa.

Závěr
Zkoumaný časový úsek ukázal, že německý multilateralismus může procházet cyklickým
vývojem, v němž se dají vysledovat rysy instrumentálního i reflexivního pojetí
multilateralismu, či jejich kombinace. Z hlediska výzkumné otázky, zda došlo za posledních
dvanáct let v zahraniční politice SRN k odklonu od multilateralismu, lze na základě předchozí
analýzy odpovědět, že nikoliv. V jednotlivých obdobích sice byly pozorovatelné jevy jako
hegemonizace či osamocené unilaterální jednání, ovšem tyto charakteristiky se nedaly
vztáhnout na celé široké spektrum politik tvořících německou zahraniční politiku. Prvotní
hypotéza, předjímající, že k odklonu od multilaterálních východisek nedošlo, nebyla tedy
falsifikována. Změna v podobě příklonu k unilateralismu či hegemonii je spíše virtuálním
posunem, který je zároveň bagatelizací, protože neplatí pro zahraniční politiku Německa v
celé šíři. V rámci předchozích případových studií se nepodařilo vypozorovat žádný
kontinuální, gradující či záměrný vývoj směřující k hegemonii a unilateralitě.
Reflexivní multilateralismus byl v německé politice patrný koncem devadesátých let, kdy
Schröderova vláda opatrně bořila předchozí vojenské tabu ve snaze ukázat se jako spolehlivý
a platný spojenec. Hlavním cílem německé vlády bylo prohloubení evropské integrace i
v bezpečnostní oblasti a přijetí východoevropských zemí do západních multilaterálních
struktur. Německé chování se řídilo mnoho let platnými hodnotami a východisky. Účast na
misi v Kosovu bez mandátu OSN patří k nejčastěji zmiňovanému přelomu v přístupu
k nasazení Bundeswehru v expedičních operacích. K rozhodnutí účastnit se vedla především
snaha o manifestaci solidarity se západním společenstvím, zvlášť tehdy, když bylo jednotné a
postupovalo v multilaterálním konsenzu. Westbindung a multilateralismus tedy zůstaly
mantrami německé zahraniční politiky, ačkoliv došlo k ignorování rozhodnutí hlavního
garanta multilaterálního řádu – OSN. Obsahy spojeneckých vztahů a multilateralismu se však
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později vyvíjely a rozostřovaly. Poválečná zdrženlivost se postupně posunula k zodpovědné
rozhodnosti.
Instrumentální multilateralismus byl evidentní v druhém Schröderově období, zejména
v době debat o intervenci do Iráku. Schröder přinesl do německé politiky sebevědomí, začal
hovořit o specifických německých zájmech, které se nebál prosazovat i bez multilaterálního
konsenzu. Německý zamítavý postoj vůči Iráku byl ve svém počátku do jisté míry
unilaterálním rozhodnutím. Přesvědčit o tomto postoji Francii byl úkol, který následoval až
poté, co Německo pevně zaujalo svou pozici. Pomineme-li Schröderovu snahu být znovu
zvolen ve federálních volbách, měl tento postoj ukázat sílu německého rozhodování o svých
vlastních zájmech. Měl dokázat spojencům, že se Německo po odbourání vojenského tabu
umí samo legitimně rozhodnout, kdy je třeba síly použít, a že při svém rozhodování vychází
stále ze svých tradičních bezpečnostních pozic a hodnot. V tomto případě se jednalo
konkrétně o lpění na diplomatických řešeních a multilaterálním konsenzu, o obavu
z destabilizace blízkovýchodního regionu a o preferenci endogenních změn režimu. Jak však
vystihl Dettke (2009: 241), Schröder pravděpodobně pouze dokázal chybějící parlamentní
podporu zamaskovat sebevědomím a odpovědností.
Další období charakterizované silně instrumentálním multilateralismem byly roky vlády
Angely Merkelové, především v době během a po německém předsednictví EU. Zde byl
multilateralismus užíván pragmatičtěji, jednak jako nástroj pro řešení krize eurozóny (které
však probíhá paralelně i na bilaterální úrovni v podobě vzájemných jednání zemí EU), jednak
k docílení krátkodobějších cílů v konkrétních politických oblastech. Nedobrovolné postavení
hegemona při řešení finanční krize však ostře kontrastovalo s nevýraznou evropskou politikou
po ratifikaci Lisabonské smlouvy62 a s nepromyšleným odmítnutím účastnit se operace ve
vzdušném prostoru Libye, kdy SRN ignorovala poměrně pevný multilaterální konsenzus, jímž
byla operace podepřena. Neúčast při hlasování v RB OSN byla však především dílem ministra
Westerwelleho. Už z tohoto důvodu nemůže být řeč o unilaterální politice Německa. Může
však být řeč o nepromyšleném unilaterálním jednání, které vychází z dlouhodobé absence
pevné zahraničněpolitické koncepce.63
Tímto nedostatkem bylo poznamenané i počáteční období vlády Angely Merkelové,
62

Po ratifikaci Lisabonské smlouvy nastalo období vyčerpání, kdy ani propagátor zdokonalování institucionální
výstavby EU jako je Německo, nepřicházelo s novými impulsy. Země navíc již nebyla ochotna fungovat coby
šeková knížka a více dbala na návratnost vložených prostředků, praktikuje tedy podmíněný europeismus
(Harnisch, 2006: 97).
63
Tvorba německé bezpečnostní politiky byla dlouhodobě poznamenána neadekvátní strukturou politického a
byrokratického systému ještě z doby před sjednocením země. Úřady proto chystaly v posledních letech základní
systémovou změnu. Příkladem organizační změny je zeštíhlení a transformace Bundeswehru pod taktovkou
ministra obrany Theodora zu Guttenberga, spojená se zrušením branné povinnosti.
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v němž se kromě instrumentální složky multilateralismu objevuje i snaha o obnovení důvěry
v německé zájmy po irácké krizi. V intencích Baumannova dělení je tedy možné označit
takový multilateralismus za hybridní, reflexivně-instrumentální. Zahraniční politika SRN byla
v této době ovlivněná výraznými pozicemi předchozí vlády a nepřinesla mnoho nového.
V letech 2005 a 2006 Německo plnilo domácí úkoly, které přinesla SBOP a snažilo hledat
nové impulsy pro reformování evropské primární legislativy.
Přes cyklický vývoj a různý charakter multilateralismu v jednotlivých časových úsecích,
nedošlo v žádném ze zkoumaných období k popření multilaterálních východisek zahraniční a
bezpečnostní politiky, a to ani antimilitaristického společenského konsenzu, který má původ
v poválečném období, ani provázání se západními institucemi a preferenci diplomacie.
V novém bezpečnostním a geo-ekonomickém prostředí ovšem samozřejmě došlo k postupné
redefinici dalších tradičních charakteristik německého multilateralismu.
Na základě srovnání současné zahraniční a bezpečnostní politiky s politikou devadesátých
let je možné vyvodit několik obecných soudů: vymizel pacifismus64, byl částečně odbourán
strach z vůdčí pozice i dřívější nemyslitelnost samostatného jednání. Přibyl naopak akcent na
vlastní specifické zájmy a s tím související změněný přístup k evropské integraci, který již
nebyl tak samozřejmý a automaticky pozitivní.
V roce 2002 a 2003 došlo k nejzásadnějšímu ochlazení vztahů s USA v poválečné historii.
Na povrch vypluly odlišné hodnotové systémy a přístupy k řešení krizí, které byly
zintenzivněny rozdílnostmi politického vedení v Německu a USA. Ukázalo se, že ani
německo-americké vztahy již v budoucnu nebudou tak automatické a bezpodmínečné jako
byly v minulých desetiletích .

S novou

generací

pragmatičtějších

politických

elit

(reprezentovanou například Gerhardem Schröderem, Billem Clintonem či G. W. Bushem)
došlo i k částečnému odložení historické viny, coby jedné ze zásadních maxim politického
rozhodování (Overhaus, 2004: 554). SRN v porovnání s devadesátými lety ustoupila od
morálních a ideových závazků, zohledňuje je nyní v obecné rovině jako základní evropské
hodnoty demokracie, lidských práv a míru (Handl, 2011). Někteří autoři tento odklon od
morálních a ideových maxim vysvětlují celkovou změnou zaměření německé politiky po roce
1990. Podle nich je od znovusjednocení země (tedy v období tzv. „Berlínské republiky“)
základním motivem německé zahraniční politiky zvětšení vlastního manévrovacího prostoru,
zatímco předešlá „Bonnská republika“ směřovala téměř výhradně k ukotvení demokracie a
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Ovšem kdykoli se jedná o větší zahraniční vojenské operaci, je tato otázka podrobena zevrubné
celospolečenské diskuzi, popřípadě ji parlament schválí těsným výsledkem. Německým specifikem v oblasti
bezpečnosti je fakt, že vyslání vojáků musí být podepřeno konsenzem v parlamentu (Parlamentsvorbehalt).
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míru (Markovitsch, Reich, 1997: 204).
Německý vztah k evropské integraci je také komplikovanější než dříve. Německo hledá
kompromis mezi zájmy EU jako celku a vlastními politickými, bezpečnostními a
hospodářskými zájmy (Handl, 2006). SRN dlouhodobě směřuje k prohlubování integrace a
posilování většinového hlasování, ovšem pouze za předpokladu, že nebudou ohrožena práva
jednotlivých členských zemí. Místo akcentu na institucionální rozvoj EU se do centra
integračního procesu v současnosti dostává obsah, programy a projekty, jež by měly současný
institucionální rámec naplňovat. V těchto konkrétních otázkách má větší váhu resortní princip,
čili autonomie a vzájemná konkurence jednotlivých německých ministerstev. Následkem toho
je účelové přizpůsobení německé integrační politiky novým podmínkám, s ohledem na
praktické krátkodobější zájmy. Vzhledem k omezování relativní autonomie exekutivy a
problematicky nacházenému konsenzu na evropské úrovni probíhá tato instrumentální
spolupráce spíše na mezivládní úrovni, což představuje riziko, že se spolupráce časem zcela
vymaní z mechanismů EU (Handl, 2011).
Ačkoli je možné v německé politice od konce devadesátých let vypozorovat hodně změn
(viz výše) a předchozí případové studie také ukázaly, že došlo k transformaci esence
multilateralismu, jenž se vyvinul, aby zvláště v posledních letech sloužil sebevědomější,
instrumentálnější a krátkodobější zahraniční politice, je stále patrné, že se německé vlády a
elity drží jistých zavedených principů. Při zásadních mezinárodních bezpečnostních
rozhodnutích se ukazuje poměrně stabilní zdrženlivá strategická kultura, kterou se německá
bezpečnostní politika řídí (Longhurst, 2004: 147). Podle Harnische (2010) jsou
v bezpečnostních otázkách, jako byl Afghánistán či Libye, zásadní externí a interní veto
players, již ovlivňují i rozhodování o použitých nástrojích a mají tendenci být zdrženliví. SRN
na ně odkazovala spojence z NATO, když dlouhodobě naléhali, aby rozšířila své angažmá na
jih Afghánistánu. Němci tehdy argumentovali chybějící veřejnou a parlamentní podporou a
vytížeností německých sil v rámci různých misí a mezinárodní pomoci.
I přesto, že Němci již dokážou zastávat vůdčí pozici, deklarují, že tak činí pro zachování
funkčnosti multilaterálních struktur, jichž jsou součástí. Je také viditelné, že se vedoucí úlohy
při řešení finanční krize nechopili s velikým „nadšením“ a o vedení či dominanci nijak
výrazně neusilují.
Díky tomu, že se tvůrci německé politiky dlouhodobě drží těchto tradičních principů, je
možné hovořit o modifikované kontinuitě multilateralismu (Maull, 2001: 2), kdy konkrétní
změny nejsou výrazem popření, ale odlišné prioritizace a hierarchizace základních principů,
které se mohou dostat do vzájemného střetu.
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V dnešní SRN neprobíhají žádné revoluční procesy či strukturální změny strategické
kultury, jako tomu bylo v devadesátých letech, proto lze v příštích letech při stabilní
bezpečnostní situaci očekávat vysokou míru kontinuity. Při akceptování nastíněného
cyklického vývoje by se dalo předjímat, že nově získané charakteristiky v německém
multilateralismu přetrvají bez ohledu na budoucí ideologickou povahu vládní koalice.
Kupříkladu Schröderovo, do té doby neobvyklé, lpění na vlastních zájmech a tvorbě politiky
v Berlíně (ne ve Washingtonu ani v Paříži) vydrželo i během dvou následujících vlád v čele
s Angelou Merkelovou.
Současné Německo se chová jako stát pevně ukotvený v evropských a globálních
bezpečnostních strukturách, který se nezabývá formulováním strategických vizí. Jeho politika
buď sleduje pragmatické cíle, které se snaží uplatnit v rámci multilaterálních institucí či uvnitř
bilaterálních vztahů65, nebo pokračuje v tradici formování stále širšího okolí prostřednictvím
spolupráce, jež s sebou nese export norem a institucí. Německá evropská politika si dodnes
zachovává profil civilní mocnosti, charakterizované kulturou zdrženlivosti. V rámci OSN se
chce

soustřeďovat

na

mírové

mise,

prevenci

a

post-konfliktní

rekonstrukci.

Resumé
Studie transformace německého multilateralismu v zahraniční politice pomocí
jednotlivých případových studií ukázala, že se pro jednotlivá období dají vysledovat jasné
tendence, které odpovídají jednotlivým konceptualizacím multilateralismu. Ačkoli se změnily
zahraničněpolitické priority a multilateralismus získal nové rozměry, nelze mluvit o
hegemonizaci či unilateralizaci německé politiky. V devadesátých letech se Německo pomalu
normalizovalo a prolomilo některá tabu typická pro minulá desetiletí. Zahraniční a
bezpečnostní politika však byla stále postavená na desítky let replikované identitě a na
pacifistických hodnotách. Tato tendence odpovídá reflexivnímu multilateralismu. V dalším
období se německá vláda emancipovala tím, že začala zdůrazňovat své vlastní zájmy,
nezalekla se odmítnout účast na operaci, jež neměla souhlas OSN, ani izolace. Vztah vůči
USA ochladl a SRN kladla důraz na bilaterální spojenectví s Francií. Evropská integrace již
nebyla povinností, ale stala se spíše dobrovolnou záležitostí. Toto naplňování nově
nalezených zájmů svědčí o instrumentálním pojetí multilateralismu. V dalším období se nová
vláda velké koalice snažila obnovit důvěru v SRN a oživit evropský integrační projekt. Vláda
se účastnila mise v Kongu, kde převzala dokonce velení, a postupně plnila své závazky
65

Stejně jako jiné mocnosti se v Německu projevuje snaha soustředit se na bilaterální vztahy s regionálními
aktéry a s novými mocnostmi jako jsou Brazílie, Čína, Latinská Amerika.
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v rámci SBOP. Důraz na vlastní zájmy a specificky německé cíle nezmizel, v tomto období je
možné hovořit o hybridním reflexivně-instrumentálním multilateralismus. V posledních letech
Německo částečně odložilo i leadership avoidance a stojí v čele mnoha iniciativ. Ujalo se
klíčové role při řešení krize eurozóny, odmítlo se účastnit na operaci v Libyi, a to i přes
francouzskou i americkou účast. Po přijetí reformní Lisabonské smlouvy nepatří
institucionální vylepšování a další integrace mezi přední priority. Multilateralismus
posledních let je pragmatický, sebevědomý a opět instrumentální.

Summary
The analysis of the German foreign policy multilateralism and its transformation showed
that each examined period evinces clear tendencies which meet three concepts of
multilateralism outlined in the theoretical beginning of the thesis. Regardless of some
fundamental changes in understanding of multilateralism and its new dimensions, it is not
possible to speak about development towards any hegemonic or unilateral policy. What could
have been seen in the last analyzed period, was an apparent preference for pragmatic and
short-term foreign and security policy.
During the nineties, Germany hesitantly normalized its international role by breaking some
of the taboos typical of the past decades. Foreign and security policy, however, was still based
on pacifist identity and values, which have been replicated for years. This tendency
corresponds with the reflexivist approach to multilateralism.
Following period witnessed the emancipation of Germany and its interests. The
government was neither afraid to decline participation in the operation, which did not have
UN approval, nor to end up in isolation. The relationship with the United States cooled down
and Gerhard Schröder stressed instead the bilateral alliance with France. European integration
was no longer an obligation, but rather became a voluntary matter. The pursuance of the
newly revealed national interests indicates instrumental concept of multilateralism.
Thereafter, a new coalition led by Angela Merkel strived for the restoration of confidence
in the German security policy and livening up of the European integration project as a whole.
Germany participated in the Congo mission, where it even took over the command, and was
fulfilling its CSDP commitments. Although, the emphasis on self-interest or specific German
targets did not disappear from the German policy. Drawing on Baumann´s classification, this
period could be delineated as hybrid multilateralism, consisting of both, instrumental and
reflexivist elements.
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The research of the recent period provided evidence that Germany, standing in forefront of
many initiatives, had finally lost its leadership avoidance reflex. It took up a difficult position
once it accepted a key role in the euro-crisis. The country also showed its self-confidence
when it refused to participate in the operation in Libya, despite the French and American
involvement. After the Lisbon Treaty had been adopted, the institutional improvement and
further European integration ceased to be a top priority. Multilateralism of the recent years
has been pragmatic, self-confident and instrumental.
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Projekt diplomové práce schválený v červnu 2011
Německá zahraniční politika a proměny multilateralismu v letech 1999–2011
Vymezení tématu a cíle práce
Práce bude analyzovat proměny zahraniční a bezpečnostní politiky Německa v letech 1999
až 2011, respektive vývoj německého multilateralismu. Pokusí se odpovědět na otázku, zda
lze postupnou modulaci této politiky a jejích konstitutivních prvků – aktérů, procedur, hodnot
– během určitých vývojových fází chápat jako hegemonizaci německé zahraniční politiky
(například Karp, 2009) či jako příklon k unilateralismu, jak mnozí autoři uvádějí (Bulmer,
1996; Kirchner, 2008).
Cílem práce bude potvrzení či vyvrácení hypotézy, že je zahraniční a bezpečnostní politika
Německa stále determinována hluboko zakořeněným multilateralismem, který ovšem
v posledních dvanácti letech prošel jistými proměnami s tím, že pro jednotlivé časové úseky
jsou typické určité tendence.
Předpokládaným výsledkem práce bude falsifikace příklonu k unilateralismu či hegemonii
a prokázání, že německá zahraniční a bezpečnostní politika nevybočuje dlouhodobě
z „definičního rámce“ multilateralismu, který však za poslední dekádu doznal jistých změn, a
že k esenciálním změnám „vevnitř“ německé zahraniční politiky nedošlo. Toho bude docíleno
prostřednictvím konceptualizace multilateralismu a následnou empirickou analýzou samotné
německé politiky na pozadí jednotlivých významných zahraničněpolitických událostí v letech
1999–2011.
Transformace multilateralismu bude sledována od roku 1999 do současnosti. Roky 1999 a
2011, ohraničující zkoumané období, jsou zvoleny, neboť v roce 1999 byla na summitu
v Kolíně nad Rýnem Evropská obranná a bezpečnostní politika66 podložena konkrétními
závazky k vytváření kapacit a rozhodovacích procedur umožňujících EU uskutečnit
autonomní vojenské a civilní mise. V tomtéž roce zároveň proběhl válečný konflikt v Kosovu,
kterou Německo definitivně prolomilo svou mnohaletou politiku vojenské neangažovanosti
mimo své hranice. Na základě těchto dvou provázaných událostí získala zahraniční a
bezpečnostní politika Německa novou dimenzi a potenciálně i větší vliv. Rok 2011 byl zvolen
proto, aby mohl být v práci zohledněn i nejnovější vývoj, především vojenská operace v Libyi
a německý postoj k ní.
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Bližší specifikace tématu: multilateralismus a německá zahraniční a bezpečnostní
politika
Multilateralismus
Nejprve je třeba definovat termíny, které budou pro práci rozhodující. Jedno ze základních
pojetí multilateralismu představil Robert Koehane (1990). Podle něj multilateralismus
označuje koordinaci národních politik ve skupinách třech a více států. John Ruggie se ve své
definici zaměřuje spíše na charakter vztahu nežli na počet zúčastněných. Multilateralismus se
dle něj řídí základními kooperativními principy, například tím, že silnější nevyužívá slabšího,
jak je tomu u bilaterálního vztahu.
Podle Jamese Caporasa (1992) může být multilaterální jak akce a interakce, tak instituce.
Společnou charakteristikou multilaterálního jednání či institucí je přitom fakt, že stojí na
ideovém konceptu multilateralismu. Multilateralismem není míněna sama spolupráce, ale
záměr, který za spoluprací stojí (Baumann, 2002). Německá multilaterální zahraniční politika
je podle této definice politikou kooperace, probíhající pod záštitou mezinárodních institucí.
Z pohledu teorií mezinárodních vztahů nalezneme různá vysvětlení multilateralismu.
Institucionalismus jej pojímá jako vhodný „nástroj“ k řešení problémů vyvstávajících
z anarchického

mezinárodního

prostředí.

Realismus

chápe

multilateralismus

spíše

instrumentálně, jako prostředek pro efektivnější prosazování vlastní moci, liberalismus
naproti tomu zdůrazňuje zájmy domácích aktérů (Moravcsik, 1997). Konstruktivismus, který
se dosud nejhojněji zabýval kontinuitou německého multilateralismu po sjednocení v roce
1990, zdůrazňuje německou evropeizovanou identitu, normy a hodnoty, na jejichž základě
stát konstruuje své zájmy a svá očekávání. Zajímavou hybridní teorií je pak tzv. modifikovaný
neorealismus (Baumann, Rittberger, Wagner 1999), který vysvětluje multilaterální politiku
sjednoceného Německa tím, že stát je ochoten vzdát se části své autonomie, pokud díky
multilaterálním institucím získá větší vliv. Tím se liší od Waltzova realistického přístupu
k multilaterálním institucím jakožto k pouhému omezení státní suverenity. Baumann (2002)
rozlišuje tři různé podstaty, objevující se v teoretických

explikacích německého

multilateralismu a multilateralismu obecně. Lze jej chápat především jako:
d) Hluboce zakořeněnou politickou kulturu, soubor hodnot;
e) Výhodný rámec pro projekci vlastního vlivu (Maull, 2006);
f) Nutnost pro budování důvěry – koncept klade důraz na roli kolektivní paměti
(Markovits, Reich, 1997) a potřebu normalizace role Německa v mezinárodních
vztazích.
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Většina autorů se shoduje, že institucionální zakotvení a multilateralismus jsou – či po
značnou dobu byly – centrálními znaky německé zahraniční politiky. Instituce pro Německo
nejsou pouhým prostředkem pro prosazování vlastních zájmů, ale cení i jejich samotnou
existenci (Anderson, Goodman, 1993). Napojení na západní multilaterální instituce –
Westbindung, nevyužívání vojenské síly a orientace na obchod byly během druhé poloviny
dvacátého století zásadními charakteristikami německé zahraniční politiky (Baumann, 2002).
Německo si podle některých autorů vyvinulo jakousi evropeizovanou identitu a společnost
sdílí takové hodnoty, které zřetelně vedou k preferenci multilaterálního chování vůči
unilateralismu (Duffield, 1998). Německo je v literatuře skutečně často dáváno za příklad
země, jejíž hodnoty a cíle do značné míry korespondují s hodnotami EU, tzv. Musterknabe67
(Gross, 2007), a jejíž zahraniční politika vykazuje známky evropeizovaného multilateralismu,
ať již v rovině hodnotové či na úrovni institucí.
Jiní autoři (Kirchner, 2008; Katzenstein 2002) hovoří o instinktivním multilateralismu,
který je charakterizován značně nevyzpytatelnou zahraniční politikou, jež kolísá mezi
atlanticismem a snahou o vůdčí roli v EU a její společné zahraniční či bezpečnostní politice.
Někteří analytici dokonce upozorňují na to, že Německo po roce 1999 přešlo od
multilateralismu jakožto od raison d´ être k výraznějšímu unilateralismu, který je možný
ilustrovat například emancipovanou zahraniční politikou za Gerharda Schrödera, účastí na
vojenské operaci v Kosovu, neúčastí v Iráku v roce 2003 či odmítnutím rozšířit své jednotky
na jih Afghánistánu v roce 2008 (Le Gloannec, 2004). Hovoří se dokonce o postupné
hegemonizaci německé zahraniční a bezpečností politiky.
Snahou této práce bude pokusit se dokázat, že se Německo od multilateralismu nikdy
neodklonilo, pouze flexibilně modifikovalo jeho pojetí, a to dle charakteru mezinárodního a
vnitropolitického vývoje. V konkrétních obdobích mezi lety 1999 a 2011 je tak možné provést
jistou typizaci německého multilateralismu. Příklon k unilateralismu či hegemonii je pak dle
dané hypotézy spíše „hyperreálným“, virtuálním posunem, který nijak nezasáhl esenci
německé zahraniční politiky.

Periodizace německé zahraniční politiky 1999–2011
Diplomová práce bude následující vytyčené periody německé zahraniční politiky detailněji
analyzovat pomocí jednotlivých interpretačních případových studií. Tyto fáze jsou předem
určeny pomocí vnějšího charakteru zahraniční a bezpečnostní politiky, který je v daných
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úsecích kontinua pozorovatelný. Vycházíme-li z premisy, že Německo po celé sledované
období praktikuje multilaterální politiku, pak je nutné nějak pojmenovat, ať již skutečné či
zdánlivé, modifikace, kterými v poslední dekádě německý multilateralismus prošel. K této
typizaci poslouží právě periodizace. Nyní stručně nastíním, jak by mohla vypadat:
Již od samotného vzniku Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, a posléze i SBOP
v roce 1999, bylo Německo jejich výrazným zastáncem stejně jako evropské integrace obecně
(Miskimmon, 2003), podporovalo evropeizaci i v těch případech, kdy mohla potenciálně
ohrozit jeho krátkodobé zájmy či omezit suverenitu (Katzenstein, 1997). Německo bylo na
summitu v Kolíně nad Rýnem, kde došlo k prosazení strategie Headline Goal 2010, výrazným
aktérem a získalo větší význam na evropské institucionální rovině. Němci se také na počátku
milénia zúčastnili prvních misí pod hlavičkou EU a v diskursu politických elit hrálo posílení
významu EU hlavní roli (Baumann, 2002). Pro účely této práce bude toto období
charakterizováno „evropeizovaným multilateralismem“.
Výrazný přelom znamenala irácká krize v roce 2003, která prokázala nejednotu zájmů
států EU a vrhla na projekt SBOP výrazný stín. Německo se odmítlo invaze zúčastnit a
ukázalo, že atlanticistická dimenze jeho zahraniční politiky není imperativní. Kancléř Gerhard
Schröder se tehdy vyhnul použití síly a jako představitel tradičně civilní mocnosti traktoval
mírové řešení krize. Tento krok vyvolal debaty o emancipaci a nevyzpytatelnosti německé
politiky. Nejvíce pozornosti vyvolalo dubnové setkání představitelů Německa, Francie, Belgie
a Lucemburska, tedy nejhlasitějších odpůrců vojenského řešení irácké otázky, a jejich návrh
na vytvoření autonomních plánovacích a operačních kapacit Evropské unie mimo struktury
NATO. Krok „gangu čtyř“ byl interpretován jako snaha podkopat transatlantickou vazbu, což
se při bližším zkoumání jeví jako poněkud zavádějící vysvětlení. Období kolem irácké krize
bude v práci přesto označeno jako období neatlanticistického instinktivního multilateralismu.
V dalším období může být Německo charakterizováno jako realizátor a implementátor
evropských závazků, který ovšem výrazněji netlačí na faktické využití a efektivitu cílů EU.
Aktivně se zapojilo do budování evropských Battlegroups – dosud nenasazených jednotek, v
roce 2004 se zúčastnilo operace EUFOR /Althea v Bosně a Hercegovině. V roce 2006 se pak
Německo stalo velitelským státem operace EUFOR RD v Kongu, na níž nakonec
participovalo 780 příslušníků Bundeswehru, řízených z velitelství v Postupimi (Steinmeier,
2006). Tuto neambiciózní politiku postupné implementace evropských cílů dokresluje i fakt,
že Německo v roce 2010 odmítlo francouzskou nabídku na posílení bezpečnostní spolupráce
v rámci permanentní strukturované spolupráce, která ukazuje na nevoli věnovat bezpečnostní
politice více financí a pozornosti.
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Poslední nejaktuálnější vývoj přinesl atypické, „unilaterální“ rozhodnutí Německa, které se
týká vojenského zásahu v Libyi. Britové a tentokrát i Francouzi obvinili Německo
z nepředvídatelnosti a z nedostatku loajality. Zatímco Francie a Británie převzaly při řešení
krize v Libyi iniciativu, prosadily se vůči Washingtonu a získaly toleranci Rusů a Číňanů,
Německo se stalo spíše překážkou a dostalo se do izolace. Poučení, které si z toho Francouzi a
Britové odnesou, zřejmě nebude příliš příznivé pro projekt SBOP. Tato nejnovější fáze zatím
nejsilněji vybízí k úvahám o odklonu od kooperativního jednání a multilaterálního
rozhodování.
Všechny zmíněné periody pozorovatelné v německé zahraniční a bezpečnostní politice
budou podrobeny analýze a bude zkoumán jejich význam z hlediska transformace
multilateralismu.
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Postupy, metodologie
Tato práce se bude snažit ve vztahu k teorii zabývající se multilateralismem o
maximalizaci využití empirických poznatků. Co se týče metod, zvolím interpretační
případové studie, které se budou zabývat jednotlivými periodami v zahraniční a bezpečnostní
politice Německa v letech 1999–2011. Konceptuální rámec bude založen především na
konstruktivisticky orientovaném pojetí multilateralismu.
Otázka, kterou si tato práce klade je, do jaké míry se případné změny v kurzu zahraniční
politiky Německa dají vysvětlit odklonem od multilateralismu a příklonem k hegemonii či
unilateralismu. Bude přitom ověřovat prvotní hypotézu, že se takto vysvětlit nedají a že
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německá zahraniční politika zůstala plně multilaterální, ačkoli jednotlivé postoje či akce
Německa vybízejí k uvažování o opaku. Pokusím se hypotézu ověřit pomocí jednotlivých
případových studií, které se budou vázat ke konkrétním fázím německé zahraniční politiky
(evropeizovaný multilateralismus a zakládání SBOP; Schröderův instinktivní neatlanticistický
multilateralismus a Irák; neambiciózní multilateralismus a implementace evropských cílů;
unilateralismus a preference self-interest? Libye). Posléze zvážím případnou shodu či rozpor
politiky s konceptuálním rámcem multilateralismu.
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