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Anotace 

Tato práce se zabývá německo-tureckou mezivládní spolupráci v době vlády rudo-zelené 

koalice (1998-2005). Nástup vlády SPD a Bündnis 90/Die Grünen znamenal průlom v německo-

tureckých vztazích. Rudo-zelená koalice na rozdíl od předchozí vlády CDU a FDP otevřeně 

podpořila myšlenku budoucího členství Turecka v Evropské unii. Během vlády koalice bylo 

Turecko uznáno za kandidáta na vstup EU a byla zahájena přístupová jednání. Na základě toho se 

mezi oběma státy rozvinulo široké spektrum oblastí spolupráce. 

Ve svém bakalářské práci chci odpovědět na otázky, zda, proč a jak německá vláda 

napomohla v roce 1999 Turecku k získání statusu kandidáta pro vstup do EU a k zahájení jednání o 

vstupu. Pomocí dostupných zdrojů se pokusím dokázat, že rudo-zelená vláda byla hlavním 

partnerem Turecka, který pomohl Turecku dosáhnout těchto cílů. 
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Annotation 

This thesis deals with German-Turkish intergovernmental cooperation during the rule of the 

Red-Green Coalition (1998-2005). The formation of SPD and Bündnis 90/Die Grünen goverment 

represented a major breakthrough in German-Turkish relations. In contrast to the previous 

CDU/FDP government, the Red-Green Coalition openly supported the idea of future membership of 

Turkey in the European Union. Under the coalition goverment, Turkey has been recognized as a 

candidate to join the EU and accession negotiations have been opened. As a result, a wide range of  

areas of cooperation have developed between the two states.  

  In my bachelor thesis I want to provide answers to such questions as whether, why and 

how the German government in 1999 helped Turkey to gain the status of a candidate for EU 

accession and to open negotiations on the entry.  

Based on the resources I work with, I will seek to establish that the Red-Green Coalition was the 

main partner of Turkey, which has helped Turkey achieve these goals. 
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1. Úvod 

 

Málokde byl pád vlády německého kancléře Helmuta Kohla v roce 1998 oslavován tak 

bouřlivě jako v Turecku. Nová německá vláda složená z členů sociálně demokratické SPD 

německé strany Zelených Bündnis 90/Die Grünen v čele s bývalým premiérem Dolního Saska 

Gerhardem Schröderem si okamžitě získala sympatie mnoha Turků. Nová koalice oproti 

minulé vládě jednoznačně podpořila myšlenku členství Turecka v Evropské unii. Nová naděje 

na posun ve vztazích nejen mezi oběma státy, ale i mezi Tureckem a EU, umožnila rychlé 

sblížení obou vlád. Vstřícný přístup a ochota spolupracovat s Tureckem určoval charakter 

rudo-zelené politiky po celou dobu existence koalice.  

 

1.1. Zdůvodnění výběru tématu a cíl práce 

 

Podnětem pro zpracování této práce byl fakt, že zahraniční politika rudo-zelené koalice 

ve vztahu k Turecku zatím nebyla odborně komplexně zpracována. Právě tak chybí literatura, 

která by hodnotila význam jmenované vlády pro Turecko na jeho cestě do EU. Hlavní důvod 

spočívá v tom, že události, ke kterým se tato práce vztahuje, leží ve zcela nedávné minulosti. 

Plody tehdejší politiky lze pozorovat právě až nyní, s několikaletým odstupem. 

Cílem této práce je zjistit zda, proč a jak německá vláda složená z členů SPD a Bündnis 

90/Die Grünen (1998-2005) napomohla Turecku k získání statusu kandidáta pro vstup do EU 

v roce 1999 a k zahájení jednání o vstupu Turecka do EU v roce 2005. Aby tato otázka mohla 

být zodpovězena, bude v jednotlivých kapitolách analyzována spolupráce obou států 

s důrazem na politické a sociálně-politické otázky. Těžištěm výzkumu bude spolupráce 

v oblasti boje proti organizovanému zločinu, terorismu a okrajově i spolupráce státních 

institucí obou zemí v oblasti tréninku policie. Práce se rovněž dotkne problematiky integrace 

turecké menšiny žijící v Německu jako důsledek mezivládní spolupráce v 60. letech minulého 

století, který do velké míry ovlivňuje německý postoj vůči budoucnosti Turecka v evropských 

strukturách. 

Má hypotéza je, že rudo-zelená vláda byla hlavním partnerem Turecka, který svou 

vstřícnou, nicméně však konstruktivní a otevřenou politikou, balancující mezi zájmy 
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vlastními, zájmy EU i tureckými, přivedl Turecko o značný stupeň blíže k budoucímu 

možnému členství v EU.  

 

1.2.Postup a členění práce 

 

Tato práce je empirickou, případovou studií opírající se o chronologickou analýzu 

období vlády rudo-zelené koalice (1998-2005). Sběr vhodných zdrojů probíhal za mého 

studijního pobytu na Ankara Üniversitesi v roce 2008, a to v knihovně Fakulty politických 

věd, a dále v univerzitní knihovně Bilkent Üniversitesi v Ankaře. Další část pramenů pochází 

z Knihovny T. G. Masaryka Univerzity Karlovy. Využíval jsem rovněž právní akty, studie 

německých státních institucí a statistiky přístupné na Internetu. Po návratu z Ankary na 

podzim 2008 proběhla fáze třídění a analýza získaných zdrojů.  Pro zpřesnění informací 

ohledně německé legislativy a bilaterálních smluv jsem kontaktoval Spolkové ministerstvo 

zahraničí (Auswärtiges Amt). 

Do konce roku 2008 jsem studoval dostupné materiály. První kapitola bakalářské práce 

následně vznikla v lednu 2009, další kapitoly průběžně následovaly.  

Práce se skládá z pěti kapitol hlavních kapitol, které osvětlují různé aspekty německo-

turecké spolupráce. Práce je členěna tak, že je nejprve věnována pozornost bilaterálním 

vztahům, jejich historickému pozadí, dále podobám spolupráce v politické a bezpečnostní 

oblasti a stykům čelních představitelů. Pro pochopení problematiky integrace Turků do 

německé společnosti, jednoho z hlavních faktorů německo-tureckých mezivládních vztahů, 

jsem zařadil kapitolu Vývoj migrace Turků do NSR a snahy rudo-zelené koalice o jejich 

integraci.. Bez znalosti této problematiky nelze například pochopit, proč je německá politická 

scéna i společnost v otázce tureckého vstupu do EU značně rozpolcená. Poslední kapitola se 

věnuje roli Schröderovy vlády při udělování statusu kandidáta vstupu do EU Turecku a 

následném zahájení jednání o vstupu. Následující odstavce se věnují obsahu jednotlivých 

kapitol podrobněji. 

Úvodní kapitola stručně představuje kontext německo-tureckých vztahů od 16. století 

s důrazem na období německého císařství, kdy německé teritoriální i ekonomické zájmy 

vyústily v úzké kontakty s Osmanskou říší.  

Následující kapitola s názvem „Bilaterální spolupráce v oblasti bezpečnosti“ se věnuje 

metodám a výsledkům spolupráce vyplývajícím z „Dohody vlády Spolkové republiky 

Německo a vlády Republiky Turecko o spolupráci při potírání trestných činů zásadního 
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významu, obzvláště terorismu a organizované kriminality z roku 2003“. V kapitole jsou 

rovněž analyzovány nelegální turecké extrémistické a fundamentalistické organizace působící  

v Německu a vysvětlovány důsledky jejich působení pro německo-turecké mezivládní vztahy. 

Pozornost je věnována například problematice kurdských organizací či praxi vyhoštování 

duchovních žhářů do Turecka, prezentované na příkladu kauzy Metina Kaplana. 

První část kapitoly „Koordinující organizace a státnické návštěvy“ se zaměřuje na 

střešní německo-turecké organizace usnadňující účelnou spolupráci mezi různými složkami 

obou států. Druhá část kapitoly se věnuje vzájemným návštěvám tureckých a německých 

politiků s důrazem na návštěvy premiérů. Analyzován je zde především kontext, ve kterém se 

odehrály, a jejich význam pro další vývoj a spolupráci. 

Pátá kapitola je věnována vývoji migrace Turků do Německa a problematice jejich 

integrace. Kapitola klade důraz na reformy provedené za vlády rudo-zelené koalice v oblasti 

cizinecké politiky, věnuje se také vyhodnocení integračních kurzů zavedených 

Přistěhovaleckým zákonem. Početná turecká menšina je zásadním faktorem ovlivňujícím 

německo-turecké vztahy. 

Závěrečná, šestá kapitola se věnuje roli Německa ve vývoji vztahu mezi Tureckem a 

EU. Zároveň se snaží odpovědět na ústřední tezi této práce, tedy zda, proč a jak německá 

vláda SPD a Bündnis 90/Die Grünen přispěla k udělení statusu kandidáta na členství Turecku 

v roce 1999 a zahájení vstupních jednání do EU v roce 2005. Zmiňuje se rovněž o Twinning- 

projektech. 

Považuji rovněž za podstatné vysvětlit pojmosloví, které v práci používám. Mluvím-li o 

rudo-zelené koalici, myslím tím vládu SPD a Bündnis 90/Die Grünen v čele s Gerhardem 

Schröderem, vládnoucí v Německu v letech 1998-2005. Pojem „rudo-zelená koalice“ se 

používá i v cizojazyčné literatuře. Dalším pojmem, který bych chtěl definovat jsou němečtí 

Turkové. Tento pojem používám pro všechny imigranty s tureckým občanstvím, kteří přišli 

do Německa v 60. letech 20. století a později za prací. Odborná terminologie v Německu 

rozlišuje ještě dva další pojmy pro německé Turky, kteří získali německé státní občanství: 

„Türkeistämmige“, tj. pocházející z Turecka bez ohledu na etnickou identitu jedince, a 

„Türkischstämmige“, značící příslušníky tureckého etnika. Mezi německé Turky bývají 

obvykle počítáni i potomci, narození již v Německu. Turecká imigrace v Německu je etnicky 

velmi různorodá skupina. Vedle etnických Turků žijí v Německu i Kurdové, Čerkesové a 

další menšiny. 
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1.3.Kritika pramenů a literatury 

 

Při psaní práce jsem využíval především primární prameny, mezi které řadím vedle 

legislativních norem i statistiky a oficiální zprávy evropských a německých institucíMezi 

použité primární prameny patří především texty bilaterálních dohod (např. Dohody vlády 

Spolkové republiky Německo a vlády Republiky Turecko o spolupráci při potírání trestných 

činů zásadního významu, obzvláště terorismu a organizované kriminality z roku 2003), 

rozhodnutí Rady EU 2003/170/SVV o ustavení styčných důstojníků, německý Zákon o 

reformě státoobčanského práva, projevy bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera a 

tureckých ministrů zahraničních věcí Ismaila Cema a Abdullaha Güla a jiné.  

Dále se práce opírá o statistiky a studie vypracované Delegací Evropské komise 

v Ankaře (Twinning-projekty), protože představují nejpřesnější data ohledně zapojení 

Turecka do Twinnigu. Dále jsem vycházel z výroční hodnotící zprávy německého Úřadu pro 

ochranu ústavy (tzv. Verfassungsschutzbericht) pro rok 2005, která hodnotí aktivitu 

organizací, které představují potenciální bezpečnostní riziko pro Spolkovou republiku za 

poslední rok. Dalším pramenem byla zpráva komise „Zuwanderung“ z roku 2001, ustavené 

Spolkovým ministerstvem vnitra, která navrhuje možná řešení a modely integrace cizinců 

v Německu. Tato zpráva byla podkladem pro vznik Přistěhovaleckého zákona, kterému se 

tato práce také věnuje. Výsledky existence integračních kurzů koncipovaných tímto 

Přistěhovaleckým zákonem shrnuje 250- stránková zpráva Spolkového ministerstva vnitra 

s názvem „Evaluation der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz. Abschlussbericht 

und Gutachten  über Verbesserungpotenziale bei der Umsetzung der Integrationskurse“. 

Zpráva je velmi komplexní a analyzuje do nejmenších detailů různé aspekty integračních 

kurzů od sociálního složení účastníků, přes kvalifikaci lektorů až po administrativní zajištění. 

Zpráva rovněž poskytuje konkrétní návrhy, jak zvýšit kvalitu a efektivitu integračních kurzů.  

Ze sekundární literatury jsem se ve své práci opíral především o sborník projevů 

z konference na téma „Deutsch-Türkisches Verhältnis: Auswirkungen auf den Beitrittsprozess 

der Türkei zur Europäischen Union“ vydaný Univerzitou Bremen. Sborník obsahuje cenné 

příspěvky dokumentující různé aspekty německo-tureckých vztahů, např. otázku integrace 

Turků v Německu od Prof. Kaye Heilbronna z Univerzity v Kostnici, předního německého 

specialisty na právní otázky spojené s integrací. Příspěvky vedle role Německa ve vztahu 

Turecko a EU, představují také hospodářské, kulturní i vojenské vztahy obou zemí.  
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Dále jsem použil některé práce tureckých autorů zabývající se vztahem Turecka 

k Evropské unii. Jednalo se například o sborník odborných prací „Turkey´s Foreign Policy in 

the 21st Century: A Changing Role in World Politics“.  

 Kriticky se stavím ke dvěma vysoce kontroverzním pracím. První z nich je Tibiho 

práce „Aufbruch auf Bosporus“, která je obsáhlým pamfletem umožňujícím náhled do pozadí 

pokusů o rozvrat současné turecké demokracie. Autor sám je patrně zastáncem rychlé 

islamizace. Obsáhle se například věnuje přínosu jednoroční vlády tureckého premiéra 

Erbakana, který je symbolem a aktivním spolutvůrcem pozvolné islamizace Turecka 

pokračující již od 70. let. Tibi je řádným profesorem na Univerzitě Göttingen. Také práce 

Nasuhy Uslu: „Turkish Foreign Policy In the Post-Cold War Period“ je relativně 

kontroverzní. Autorka se v ní (mimo jiné) věnuje i období mezi summitem v Helsinkách 

v prosinci 1999 a parlamentními volbami v Turecku v roce 2002, ze kterých vyšla vítězně 

současná vládní strana AKP. Obzvláštní důraz přitom klade na domnělé křivdy, kterých se 

měla Unie na Turecku dopustit kritikou pomalých a nedotažených reforem prováděných 

v těchto letech, čím prý lze dokumentovat snahu evropských politiků o odrazení 

demokraticky smýšlejícího Turků. Podle jejího názoru by Turecko mělo být do Evropské unie 

prakticky přijato nejlépe hned po summitu v Helsinkách vzhledem k tomu, co už pro 

Evropskou unii a kvůli ní bylo nuceno dělat. 

Jako velmi cennou hodnotím práci Baršové a Baršy „Přistěhovalectví a liberální stát. 

Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku“ zabývající se imigračními 

politikami, mimo jiné právě v Německu. V práci je analyzována integrační politika 

praktikovaná za rudo-zelené vlády včetně přijatých zákonných norem. Tato práce je svým 

námětem a přehledným až téměř učebnicovým pojetím v českém prostředí prakticky 

jedinečná. 

Tato bakalářská práce se zabývá událostmi, které odezněly pouze před několika lety. 

Čerpal jsem proto také z německého, příležitostně také z tureckého tisku, abych mohl tehdejší 

události doplnit o bezprostřední dojmy a citáty účastníků klíčových událostí, kterým se 

bakalářská práce věnuje. Čerpal jsem tak například z internetových verzí deníků Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung a týdeníku Spiegel, na turecké straně z deníku 

Hürriyet a dále článků z Turkish Press Review. Dále jsem hojně využíval záznamy ze 

státnických návštěv a projevů tureckých a německých představitelů, zveřejněné na webových 

stránkách Německého velvyslanectví v Ankaře.  
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               2. Vývoj německo-tureckých vztahů do roku 1998 

 

2.1.  Německo-osmanské vztahy 

 

Současné mezivládní vztahy mezi Turky a Němci navazují na pětisetletou historii. 

První oficiální styky začaly již v šestnáctém století, kdy císař Karel V. jmenoval kardinála 

Busbecka prvním vyslancem v Istanbulu. Již v roce 1761 uzavřeli Prusové s Osmany první 

smlouvu o přátelství a obchodu, která byla potvrzena i v roce 1840.  

Devatenácté století přineslo do německo-tureckých vztahů novou dimenzi, a sice 

vojenskou či píše militaristickou. Již v roce 1839 se Helmuth von Moltke snažil modernizovat 

osmanskou armádu, v letech 1883-1896 na něj navázal generál Colmar von der Goltz. Ve 

stejné době začal narůstat ekonomický zájem mladé Německé říše o investice a obchod 

s Tureckem. Rostoucí vliv Německa v regionu lze dokumentovat například na stavbě železnic 

po celé Osmanské říši. Původně to bylo doména britských firem. Podle Woodse však 

německá diplomacie přesvědčila Vysokou Portu o převedení všech koncesí na syndikát 

německých firem financovaný Deutsche Bank von Berlin.1 Rostoucí význam německo-

osmanských vztahů potvrdil i císař Vilém II., který Osmanskou říši třikrát navštívil (1889, 

1898 a 1917). V roce 1890 byla podepsaná první německo-osmanská2 smlouva o obchodu a 

přátelství, která vyvrcholila dohodou o stavbě Bagdádské železnice z prosince 1899. Podle 

Polkehna byly německé imperiální ambice na Blízkém Východě stěžejní pro v té době 

vznikající sionistické hnutí, které získalo první příznivce především v Rakousku a Německu a 

v pronikání Německa do regionu vidělo šanci k uskutečnění svých představ.3 

V první světové válce se Turecko připojilo na stranu Centrálních mocností, když přijalo 

dvě německé válečné lodě a po jejich přestavbě s nimi bombardovalo Sevastopol. 

Osmanskému vojsku na Dardanelách, v Sýrii a Palestině navíc velel německý generál Liman 

von Sanders. 

 

                                                 
1 WOODS, Charles H. The Baghdad Railway and Its Tributaries. The Geographical Journal. Vol. 50. No.1.( Jul., 1917). 
S.39. Dostupný na JSTORE. (staženo dne/ověřeno k 24. 10. 2006 ) 
2 Zde je myšlena Německá říše, smlouvě předcházela prusko-osmanská smlouva z roku 1761 
3 POLKEHN, Klaus. Zionism and Kaiser Wilhelm. Journal of Palestine Studies.Vol. 4. No. 2. (Wintere 1975), s. 77. 
Dostupný na JSTORE (staženo dne/ověřeno k 24. 10. 2006 ) 
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2.2  Německo-turecké vztahy do zahájení jednání k Asociační smlouvě k EHS 

 

Obě nově založené republiky v roce 1924 stvrdily své vztahy smlouvou o přátelství.  

V roce 1929 byly navázány diplomatické vztahy a brigádní generál Kemalletin Sami Gökcen 

nastoupil do úřadu prvního vyslance Turecké republiky v Berlíně. Konsulární smlouvu 

následovala smlouva o obchodu z roku 1930. Po roce 1933 prchnul nemalý počet německé 

inteligence a umělců právě do Turecka, kde se podíleli výraznou měrou na reformách 

univerzit a oživení kulturního života. Nepřehlédnutelná je německá role také při modernizaci 

tureckých měst a průmyslu. Část německé emigrace v Turecku zůstala a jejich potomci tvoří 

dnes v Turecku kulturně zajímavou menšinu.  

Od poloviny padesátých let lze Spolkovou republiku vnímat jako “advokáta” tureckých 

zájmů ve směru k EHS. Lze zde vnímat jistou paralelu s pozicí „čestného makléře“ Osmanské 

říše v Evropě, kterou zastával Otto von Bismarck. Dobré vztahy byly stvrzeny návštěvou 

kancléře Adenauera v Turecku v roce 1954, prezidenta Heusse o tři roky později a na 

navazující reciproční návštěvě tureckého prezidenta Celala Bayara [čti dželala bajara] 

v Německu v roce následujícím. 

 

2.3. Asociační dohoda a její důsledky 

 

Ankara požádala 31. 7. 1959 o zahájení jednání směřujících k Asociační dohodě EHS. 

Tento krok přinesl své plody již o čtyři roky později, kdy byla Asociační dohoda mezi EHS a 

Tureckem podepsána. To výrazně potěšilo Adenauerovu vládu, jejíž ministr zahraničních věcí 

Gerhard Schröder (CDU) prohlásil: „Jsme přesvědčeni, že po přípravné a přechodné době 

životní standard v Turecku výrazně stoupne, jejich hospodářství bude dělat pokroky tak, že se 

Turecko samo v dohledné době stane plným členem EHS.”4  

Je malou kuriozitou, že zatímco za podporou vzniku Asociační smlouvy stál v roce 

1963 tehdejší ministr zahraničních věcí Gerhard Schröder (CDU), byl jedním z hlavních 

zastánců zahájení vstupních rozhovorů s Tureckem německý kancléř stejného jména a 

prosazující stejnou politiku z pozice předsedy hlavní konkurenční strany. Na článek 12 

Asociační smlouvy navázal ještě Protokol z listopadu 1970, který měl nahradit bilaterální 

                                                 
4 WEICK, Curd-Torsten. Deutsch-türkische Erbfreundschaft. In Akademiche Blätter Online [cit. 2008-05-16]. Přístup 
také z WWW: http://akademische-blaetter.de/aktuelles-titelthema/deutsch-turkische-erbfreundschaft-7.html 
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smlouvy regulující pohyb Turků v EHS zavedením volného pohybu osob pro Turecko 

v letech 1976-1988. Na poli německo-tureckých vztahů vzájemné návštěvy čelních politiků 

vyvrcholily sérií smluv, mezi které patří například v roce 1961 podepsaná smlouva „Regulace 

zprostředkování tureckých zaměstnanců do SRN” (Regelung der Vermittlung türkischer 

Arbeitsnehmer in die BRD) nebo smlouva o sociálních jistotách z roku 1964.  

Mezitím však dospěl hospodářský zázrak ke svému konci a na obzoru byla ropná krize. 

Právě ta spolu s německou zkušeností s jedním milionem Turků, kteří se již tehdy usazovali 

ve Spolkové republice, vedla k razantnímu obratu v chápání volného pohybu osob. Vláda 

Helmuta Schmidta vnímala asociaci od počátku zásadně pod premisou pomoci vlastnímu 

hospodářství a vyřešení situace na pracovním trhu a aktivně prosazovala odsunutí nebo lépe 

revizi smluvně stanoveného svobodného pohybu osob mezi Německem (EHS) a Tureckem. 

Puč turecké armády 12. září 1980 poskytl EHS prostor pro zmrazení asociačních jednání a 

sociálně-liberální vláda se tak zbavila odpovědnosti. 

Nová koaliční vláda CDU/ CSU s FDP vystoupila s devisou: Turecko/ Evropa ano! 

Volný pohyb osob ne! “ (Türkei/ Europa ja! Freizügigkeit nein!). Ministr zahraničí Genscher 

dokonce v roce 1984 označil zabránění uskutečnění volného pohybu osob za přední cíl 

křesťansko-liberální koalice. Genscher varoval před masovým přistěhovalectvím, které podle 

něj mohlo vést nejen ke společenské a hospodářské nestabilitě Spolkové republiky, ale navíc 

by nově příchozím Turkům v budoucnosti způsobilo sociální nouzi a zoufalství právě tak jako 

drasticky zhoršilo situaci Turků v Německu již usazených. Zatímco Schmidtova vláda 

ventilovala názor, že Asociační dohoda je smlouvou Evropského společenství, za kterou je 

zodpovědný Brusel, usilovala Kohlova vláda o bilaterální řešení. Tyto pokusy ovšem 

ztroskotaly. Vstřícnost v zahraniční politice (zlepšení životních a pracovních podmínek 

tureckých zaměstnanců, financování programů, které podporovaly reintegraci Turků, kteří se 

odhodlali vrátit do vlasti, ani zvýšení ekonomické a vojenské pomoci nevedly k uspokojení 

Ankary, která trvala na svých v Asociační dohodě stvrzených právech. Spolkové vládě bylo 

nanejvýš jasné, že se k problému volného pohybu osob musí vyjádřit celé EHS. 

V listopadu 1986 se dvanáct ministrů zahraničních věcí sjednotilo na jednotném postoji 

vůči Turecku, při čemž se Německu podařilo prosadit výraznou regulaci dalšího 

přistěhovalectví do států EHS z Turecka do té míry, že se přijetí Turků stalo spíše jen 

výjimkou. Ankara sice hájila svá práva, ale byla realistická a smířila se s tím, že volný pohyb 

osob mezi EHS a Tureckem byl odsunut na neurčito. Místo toho předložila 14. 4. 1987 přímo 

přihlášku do EHS a spoléhala se vzhledem ke “křivdám”, jaké se domnívala utrpět, na pomoc 
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Bonnu. Kancléř Kohl totiž nikdy neodmítl podporovat rozvoj vztahů mezi EHS a Tureckem, 

jakkoliv často tyto vztahy například v otázce Kurdů, Kypru nebo dodržování lidských práv 

uvízly pod bodem mrazu. 

Snahy Turecka o členství v EHS se německým vládním kruhů zdály poněkud zarážející 

a německá diplomacie věnovala značné úsilí, aby Ankaře vysvětlila, že turecká žádost o vstup 

do EHS není příliš realistická natož aktuální. Bonn se však nezachoval vůči turecké 

kandidatuře jednoznačně zamítavě, jen použil zdůvodnění, že se necítí být kompetentní 

otevřeně obhajovat turecké zájmy. Na druhou stranu se však vyjádřil, že zdaleka nejsou 

vyčerpány všechny možnosti Asociační dohody a vyslovil se pro pozdější vznik celní unie 

mezi Tureckem a EHS. 

V polovině roku 1989 byla turecká žádost o přijetí zamítnuta, ale Evropská komise na 

základě postoje německé vlády navrhla Turecku spolupráci na ekonomické bázi. Kohlova 

vláda dále rozvíjela myšlenky celní unie mezi Tureckem a EHS, i když její pozice byla 

vzhledem k tureckým zásahům vůči Kurdům v severním Iráku značně obtížná. Přestože 

v Turecku hrozil odvrat od EHS a NATO stejně jako růst nacionalismu a islamisticko-

fundamentalistických tendencí, povedlo se Německu vyjednat celní unii s Tureckem, která 

byla Evropským parlamentem 13. prosince 1995 po zdlouhavých jednáních schválena.  

V tomto okamžiku se Kohlova vláda stáhla a začala se orientovat na východní rozšíření EU. 

Na oficiální úrovni však Klaus Kinkel (FDP), ministr zahraničních věcí v Kohlově 

vládě, nepřestal Turecko ujišťovat, že spolková vláda nadále usiluje o turecké sbližování se 

s Evropou. Na druhou stranu však Kinkel nezamlčoval, že na cestě Turecka do EU jsou ještě 

značné překážky - například vztah Turecka k sousednímu Řecku, nedostatky v demokracii a 

otázka lidských a speciálně menšinových práv. Na turecké straně však vznikl dojem, že 

Kohlova administrativa nemá na Turecku v EU žádný zájem, což vedlo v letech 1995-1998 

k dalšímu ochlazování vztahů.  
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3. Spolupráce v bezpečnostní oblasti 

 

Německo-turecká mezivládní spolupráce se výrazně orientuje na otázky bezpečnosti, 

především na oblast koordinace boje proti různým druhům kriminality a terorismu. Německá 

vláda rovněž spolupracovala při tréninku turecké policie. 

 

3.1 Spolupráce při potírání organizovaného zločinu 

 

Turecko je někdy považováno za most mezi Evropou a Orientem. Tato role ovšem 

nemá jen veskrze pozitivní průvodní jevy. Turecko je zemí, přes kterou se přes veškeré snahy 

turecké policie do Evropy dostávají transporty drog a pašují se přes něj i z něj obyvatelé do 

jiných států Evropské unie. V souvislosti s teroristickým útokem na Spojené státy v roce 2001 

a pokračující válkou v Afghánistánu se nejen Německo, ale i Turecko začalo obávat 

teroristických útoků. V roce 2003 došlo k teroristickým atentátům na britské cíle a synagogy 

v Istanbulu, kterým podlehlo několik desítek lidí. 

Nárůst kriminality dotýkající se obou zemí vytvořil potřebu dohody, která by stanovila 

oblasti a metody vzájemné spolupráce v oblasti potírání organizované kriminality a terorismu. 

Za tímto účelem vznikla v roce 2003 „Dohoda o spolupráci při potírání trestných činů 

závažného významu, obzvláště terorismu a organizované kriminality“.5 Dohoda se zaměřuje 

na potírání nelegální výroby a transportu drog a surovin, ze kterých se vyrábějí, terorismu, 

převádění cizinců, obchod s lidmi, kuplířství, vyděračství, nedovoleného zacházení se 

zbraněmi, výbušninami, nukleárními a radioaktivními materiály a dále majetkové kriminality, 

nelegálnímu obchodu s uměleckými díly a starožitnostmi, počítačové kriminalitě, porušování 

autorského práva, falšování bankovek nebo cenných papírů, praní špinavých peněz a 

v neposlední řadě i falšování dokumentů a diplomů. Tento dlouhý výčet poukazuje na rozsah 

kriminality, které jsou občané obou států v 21. století více méně osobně vystaveni a ohroženi. 

Spolupráce bezpečnostních složek státu je zde více než na místě. 

Podle smlouvy jsou na německé straně do spolupráce zapojena Ministerstva vnitra a 

zdravotnictví, Spolkový kriminální úřad, Spolková ochrana hranic a Celní kriminální úřad, na 

                                                 
5 Abkommen der Regierung der Bunderepublik Deutschland und der Regierung der Republik Türkei über die 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Straftaten mit erehblicher Bedeutung, insbesondere des Terrorismus und der 
Organisierten Kriminalität z 3. března 2003, BGBl. 2004 II S. 1059, 1483, [cit. 2009-04-25]. Dostupný  z WWW: 
<www.fluechtlingsrat.org/download/tuerkeiabkommenstraftaten.pdf> 
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turecké straně Ministerstvo vnitra, zdravotnictví a Státní sekretariát pro clo Úřadu předsedy 

vlády. Obě vlády se v Dohodě zavázaly vyměňovat si informace o kriminálních skupinách, o 

jejich propojeních, metodách činnosti a možné ochraně proti jejich činnosti a páchaných nebo 

plánovaných činech. Mimo to chtějí obě vlády úzce spolupracovat při zásazích. Dále Dohoda 

dovoluje vyslat styčné důstojníky a odborníky na školení výměny zkušeností do druhého 

státu.6  

 Role styčných důstojníků hraje v komunikaci mezi oběma zeměmi zásadní roli. Podle 

Rozhodnutí Rady EU 2003/170/SVV ze dne 27. února 2003 o společném využívání styčných 

důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států se „styčným 

důstojníkem“ rozumí „zástupce některého z členských států vyslaný donucovacím orgánem 

do jedné nebo více třetích zemí nebo do mezinárodních organizací za účelem navázaní a 

udržování kontaktů s orgány v těchto zemích nebo organizacích s cílem přispět k předcházení 

trestné činnosti nebo jejímu vyšetřování.“7 Styční důstojníci rovněž přispívají ke 

shromaždování  a výměně informací, jež mohou být využity v boji proti závažné přeshraniční 

trestné činnosti, včetně informací poskytujících lepší poznatky o právních systémech a 

operativních metodách dostupných v dotyčných zemích nebo mezinárodních organizacích. 

Styční důstojníci mohou spolupracovat s ostatními styčnými důstojníky z jiných zemí. 

Europol má podle tohoto rozhodnutí právo vyžádat si informace od styčných důstojníků. 

Europol přitom sám také vysílá své zaměstnance jako styčné důstojníky do třetích zemí nebo 

mezinárodních organizací. 

 V době existence rudo-zelené koalice měl Spolkový kriminální úřad po jednom styčném 

důstojníkovi v Istanbulu a v Ankaře. Také Deutscher Zoll vyslal do Turecka jednoho styčného 

důstojníka. Turecká strana má od prosince 2004 styčného důstojníka na Spolkovém 

kriminálním úřadě. 8   

Mezi stěžejní oblasti bilaterální spolupráce dále patřil trénink turecké policie. Podílely 

se na něm Spolkové ministerstvo vnitra (BMI), Spolkový kriminální úřad (BKA), Spolková 

                                                 
6 Spolková republika uzavřela ve stejné době obdobné odhody i s jinými islámskými státy, např. 7 .4. 2003  s Tuniskem. 
Viz: Rechtsgrundlagen für polizeilische Rechtshilfemaßnahmen, Bundesministerium des Innern. 2008. Dostupný 
z WWW: 
www.bmj.de/files/b758e9ea992fa36cd7d07839cbc17420/3438/RiVASt_Aug2008_Anlage%20IV%20zu%20Anhang%
20II_oIRL.pdf >  (staženo dne/ověřeno k 11. 2. 2009) 
7 Rozhodnutí Rady EU 2003/170/SVV ze dne 27. února 2003 o společném využívání styčných důstojníků vyslaných do 
zahraničí donucovacími orgány členských států. []Dostupný z WWW: 
<isap.vlada.cz/Kopie/revize.nsf/616d10fff7882e6bc1256dc7002e1b63/6d0484c7502ae5efc1257276003325da/$FILE/32
003D0170.pdf> (staženo dne/ověřeno k 11. 2. 2009) 
8 Deutsch-türkische Zusammenarbeit in Fragen der Inneren Sicherheit. Deutsche Botschaft Ankara. [cit.2009-5-5] 
Dostupný z WWW: <www.ankara.diplo.de> 
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ochrana hranic (BGS) a Akademie pro vedení policie (Polizeiführungsakademie), nyní 

Německá vysoká škola policie (Deutsche Hochschule der Polizei) v Münsteru. BKA trénuje 

tureckou policii již od roku 1988. V letech 1999-2002 získali tři turečtí úředníci vzdělání na 

Spolkové vysoké odborné škole pro veřejnou správu (Fachhochschule des Bundes für 

öffentliche Verwaltung), k tomu se připojil další úředník, který absolvoval školení na 

Akademii pro vedení policie v Hiltrupu. V roce 2003-2004 byla spolupráce rozšířena o další 

opatření- například jazykové kurzy Goethe-Institutu, stipendia, hospitace a další.9  

Citlivým bodem vzájemných vztahů v těchto letech byla neochota tureckých státních 

orgánů přijímat zpět své občany, kteří byli v Německu identifikováni jako nelegální 

přistěhovalci nebo odsouzeni za zločiny. Zatímco v německých věznicích čekaly tisíce 

tureckých občanů na vyhoštění, zbavily je turecké úřady po německém ohlášení, že byli 

odsouzeni, tureckého občanství, a tak zabránily vyhoštění do Turecka. Hájili se tím, že 

zmínění neabsolvovali povinnou vojenskou službu, což je podle článku 25 c tureckého 

Zákona o státním občanství důvodem ke zbavení občanství. Po intervenci německé strany byl 

problém zmírněn. 

V současné době oba státy výrazně spolupracují na základě členství v Europolu. 

 

3.2. Prevence a potírání hrozby terorismu a náboženského fanatismu  

 

3.2.1. Kurdské organizace v Německu 

 

S imigrací tureckých občanů do Německa byla spojena přirozeně i imigrace Kurdů. 

Podle Spolkové vlády žilo v roce 2000 v Německu asi 500 000 obyvatel kurdského původu, 

asi třetina z nich s německým občanstvím.10 Politické napětí mezi tureckým státem a 

kurdským etnikem se postupně přeneslo i do Německa, kde od devadesátých let přibývá počet 

konfliktů mezi oběma menšinami. 

 Pro Německo to mělo zcela zásadní důsledky. Pestré etnické složení imigrantů 

z Turecka a jejich vzájemná rivalita a nenávist stěžuje jejich integraci a vyvolává oprávněné 

obavy u německého obyvatelstva. 

   

                                                 
9 Tamtéž., Deutsch-türkische Zusammenarbeit in Fragen der Inneren Sicherheit 
10 Deutscher Bundestag. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ula Jelpke und der 
Fraktion der PDS – Drucksache 14/2580. 14. 2. 2000. [cit. 2009- 04-25].Dostupn7 z WWW: 
<dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/026/1402676.pdf> 
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 Nejvíce pozornosti poutá tradičně Kurdská strana pracujících (PKK) a její následnické 

organizace Vzhledem k poněkud nepřehlednému vývoji organizací bojujících za kurdskou 

nezávislost či autonomii považuji za užitečné zmínit vývoj PKK v období rudo-zelené 

koalice. 

PKK založil Abdullah Öcalan [čti abdulah oedžalan] v roce 1978 s cílem prosadit vznik 

nezávislého kurdského státu. Od roku 1984 se strana rozhodla přejít do guerillové války proti 

turecké armádě. Vzhledem k násilným činům spáchaným na území Spolkové republiky, sáhl 

v roce 1993 Spolkový ústavní soud k zákazu PKK i všech následnických organizací. 

 V roce 2000 se strana rozhodla se přeorientovat. Rezignovala na cíl vytvoření 

nezávislého kurdského státu a zaměřila se na prosazování kulturní autonomie Kurdů 

v demokratickém Turecku. V dubnu 2002 se PKK, jejímž teroristickým akcím padlo jen do 

roku 2001 za oběť přes 30 000 lidí, rozhodla pozastavit svou činnost s podmínkou, že obnoví 

ozbrojený boj, pokud budou její členové napadeni tureckou armádou nebo nebudou naplněny 

její požadavky.11V zápětí byla PKK nahrazena Kongresem pro svobodu a demokracii 

v Kurdistánu (KADEK), který se však již v listopadu 2003 rozpustil, aby ho nahradil Lidový 

kongres Kurdistánu (KONGRA-GEL) v čele s Zübeyirem Aydarem.V rámci něj se v dubnu 

2005 ustavila „nová PKK“, jejíž cíl je dosažení vytvoření „Federace demokratického 

východu“. O měsíc později PKK představila ideu „Konfederace kurdských společenství“ 

(KKK), podle které by měla být vytvořena konfederace kurdských sídelních území ležících 

v Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu. Toho má být dosaženo nenásilnými formami s vyhrazením 

práva na sebeobranu.12 Je nutno poznamenat, že přes srážky mezi PKK a tureckou armádou, 

nevyvíjí PKK ani KONGRA-GEL agresivní politiku vůči německému státu. 

 KONGRA-GEL má mezi Kurdy žijícími v Německu masovou podporu. Vzhledem 

k tomu, že KONGRA-GEL je jako následnická organizace PKK v Německu nelegální, byla 

v roce 2005 v Německu zakázána i média vycházející myšlenkově z činnosti KONGRA-

GELu. Jednalo se o v Německu vycházející deník Özgür Zeitung [oezgyr cajtung] a 

zpravodajskou agenturu „Mesopotamie Haber Ajensi“ (MHA, čti mezotopamie haber ažensi). 

Činnost MHA byla však vzápětí převzata zpravodajskou agenturou „Firat Nachrichtenagentur 

(ANF) a propaganda dále probíhala skrze televizní stanici „Roj-TV“, o jejíž zrušení turecká 

                                                 
11 MEHMET, Ozay. Turkey and the European Union: A Troubled Relationship  or a Historic Partnership? In : 
ISMAEL, Tareq; AYDIN, Mustafa (eds.). Turkey´s Foreign Policy in the 21st Century: A changing Role in World 

Politics. Hants : Ashgate, 2003. ISBN: 0-7546-3501-5  
12 Verfassungschuzbericht, Freistaat  Thüringen, 2006. Landesverfassungsschutzamt Freistaat Thüringen. Dostupná 
z WWW: http://www.verfassungsschutz.thueringen.de/vsberichte/2006/vsb2006.htm, (staženo dne/ověřeno 
k 25.4.2009) 
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vláda usilovala. Ještě v témže roce byly však oba zákazy zrušeny z právních důvodů, tj., bez 

posouzení věcné příčiny zákazu, Nejvyšším správním soudem. 

 Situace je pro německý stát krajně komplikovaná, protože převážná část kurdských 

obyvatel Německa, a tím i jejich spolků a organizací s KONGRA-GEL mimořádně 

sympatizuje a tyto sympatie se pak odrážejí i v podobě kurdského kulturního života. Dochází 

tak k prolínání kulturních akcí s propagandou organizací, jejíž působení je na území Německa 

zakázáno. Dostatek prostoru pro politickou propagandu poskytují kurdské oslavy Nového 

roku „Newroz“, který Kurdové slaví 21. března. V roce 2005 na rozdíl od předchozích let 

měly oslavy v Německu formu mnohatisícových shromáždění, jednoho z nich (v Essenu) se 

účastnil i předseda KONGRA-GELu Zübeyir Aydar. Dále se v Gelsenkirchenu konal 

v červnu 2005 2. Mezinárodní festival žen-ZILAN s účastí asi 3 500 osob, vydatně 

propagovaný televizí „Roj-TV“a Özgür Politika. Za zmínku stojí také Kurdistánský kulturní 

festival v Kolíně nad Rýnem, který se již po třinácté konal v září 2005 se čtyřicetitisícovou 

účastí. 

 V Německu se každoročně konají také masivní demonstrace za propuštění zakladatele 

PKK Abdullaha Öcalana, vězněného od roku 1999 v Turecku.V den výročí vykázání Öcalana 

ze Sýrie, 9. října 1998, se konaly v roce 2005 demonstrace v Mannheimu, Duisburgu, 

Saarbrückenu, Berlíně a Kolíně nad Rýnem.Podle Spolkového ústavního soudu se protestující 

domnívali, že zatčení Öcalana v Keni byl „mezirodní komplot“. 13 

 Zemské soudy různých spolkových zemí odsoudily během existence rudo-zelené 

koalice řadu stávajících i bývalých členů PKK, obvykle k trestu odnětí svobody průměrně na 

dva roky. 

 Německý stát je vůči kurdským přistěhovalcům však poměrně mírný. Je to dáno 

i nepřehledností situace kurdských organizací, jejichž stanovy se sice nemusejí překrývat 

s cíli KONGRA-GELu, přesto však mohou tyto organizace KONGRA-GEL podporovat a jen 

se vyhýbat jeho otevřené podpoře na veřejnosti. Je tudíž sporné určit, zda je nějaká organizace 

následnicí PKK, a tím automaticky nelegální, nebo není. Na některých shromážděních je tak 

možné sbírat podpisy na podporu propuštění Abdullaha Öcalana nebo pro vytvoření 

Konfederace kurdských společenství, a to samozřejmě k velké nevoli turecké vlády, které 

nejednou vyzvala spolkovou vládu, aby podobným aktivitám zabránila.  

                                                 
13 Verfassungsschutzbericht 2005. Bundesministerium des Innern. 2005. dostupný z WWW: 
<www.verfassungsschutz.de/de/publikationen/verfassungsschutzbericht/vsbericht_2005/> 
 (staženo dne/ověřeno k 9.5.2009) 
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Další problém představuje jazyková bariéra. Kurdové používají při demonstracích a 

kampaních transparenty a plakáty v kurdštině, popřípadě turečtině. To podle Sautera 

představuje problém pro policii i německou veřejnost, která není schopna posoudit, zda se 

přímo před jejich očima neděje trestný čin.14 Nařízení, které by určovalo, že při 

demonstracích lze používat pouze němčinu, by se pak logicky dotklo i těch tureckých občanů, 

kteří by pokojně demonstrovali například proti stavbě dálnice, což by pravděpodobně vedlo 

k iritacím. V Turecku by to navíc mohlo vzbudit dojem nepřátelství k cizincům.  

Míra toho, co lze zakázat je však v Německu i Turecku rozdílná. Relativně tolerantní 

postoj německých vlád i německých médií ke kurdské podpoře PKK, naráží na nepochopení 

německých „Türkischstämmige“, etnických Turků a nahrává tak růstu tureckého 

nacionalismu v Německu a zostřováníní konfliktu mezi Turky a Kurdy ve Spolkové 

republice. 

 

3.2.2. Turecké levicově extrémistické organizace v Německu 

 

Německu nalezli v 80. letech azyl i turečtí zástupci levicově-extrémistických a 

náboženských fundamentalistických skupin, kterým by za jejich činnost v Turecku hrozil 

těžký žalář. Jejich působení na půdě Spolkové republiky, přestože mnohdy za hranicí legality, 

je velmi citlivým bodem německo-tureckých vztahů, který klade velké nároky na spolupráci i 

vzájemnou důvěru obou stran.  

Cílem těchto organizací je svržení současného státního zřízení v Turecku a nastolení 

socialistického zřízení marxisticko-leninského, příp. maoistického typu za využití 

teroristických akcí. Nejznámější organizací tohoto typu působící v Německu je Revoluční 

lidová osvobozenecká strana/fronta (DHKP/C), nástupnická organizace strany „Revoluční 

levice“ (Devrimci sol) zakázané v Německu již v roce 1983, která ostře reaguje na podněty 

z tureckého vnitropolitického prostředí. Po roce 2000 se stále více zaměřovala i proti německé 

sociální a imigrační politice, na čem má jistě podíl i ten fakt, že je tato organizace od roku 

1998 v Německu stejně jako v celé EU nelegální.15 Přestože činnost DHKP/C má těžiště 

v Turecku, kde bylo v roce 2005 vězněno hruba 120 členů strany, spolupracuje Německo úzce 

                                                 
14 SAUTER, Dieter. Die Bedeutung Deutschlands für die Beziehungen der Türkei zur Europäischen Union. In: 
LICHTENBERG, Hagen (ed.). Das Deutsch-Türkische Verhältnis : Auswirkungen auf den Beitrittsprozess der Türkei 
zur Europäischen Union. 1. vydání Bremen: Universität Bremen, 2002. ISBN 3-00010470-4.  
 
15 Verfassungsschutzbericht 2005, s. 237 
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na monitorování její činnosti. V roce 2005 tak odsoudil Zemský soud v Karlsruhe 

funkcionářku DHKP/C a jednoho aktivistu za účast na školení  DHKP/C v roce 2002. Ve 

stejném roce (2005) byl Vrchním zemským soudem v Düsseldorfu odsouzen za účast 

v teroristickém uskupení také jeden člen DHKP/SC k podmínečnému trestu odnětí svobody 

na jeden rok a tři měsíce.16  

 

3.2.3. Náboženský radikalismus v Německu, hnutí Milli Görüş a Kalifaatstaat 

 

Mezi turecká radikální náboženská hnutí působící v Německu patří bezesporu „Milli 

Görüş“, které je vybudováno na myšlenkových základech odstranění laicismu v Turecku 

a zavedení islámského státu a práva šaria. Zástupci tohoto hnutí jsou přesvědčeni, že islám 

nepotřebuje žádné reformy, protože co je pravdivé, trvá v čase. Mění se oproti tomu 

ideologie, chybná náboženská přesvědčení apod.  Hnutí dále usiluje o vytvoření „velkého 

Turecka“, jakéhosi obnovení Osmanské říše. „Otcem zakladatelem“ hnutí Milli Görüş  

(v překladu „národní stanovisko“) je Prof. Dr. Necmettin Erbakan [čti nedžmetin erbakan], 

bývalý turecký premiér (1996-1997). Profesor Erbakan je jedním z předních zastánců 

islamizace v Turecku. Během krátké vlády proslul snahou vyměnit přední dosavadní soudní a 

byrokratické elity za fundamentalisty, částečně úspěšnou. Podle Tibiho stál také za založením 

náboženských škol pro imámy, Imam-Hatip-Okkulari, které následovala fundamentalistická 

lycea, Imam-Hatipi-Lisesi.17 Tibi také upozorňuje, že je tento typ škol postupně 

„nepozorovaně“ vyvážen do Německa. Poté co byly zakázány její předchůdkyně Strana 

blahobytu (Refah Partisi) a Strana ctnosti (Fazilet Partisi), jsou v Turecku jeho příznivci 

sdruženi ve Straně blaženosti (Saadet Partisi, SP), V Německu toto hnutí působí od roku 

1985, kdy vznikl spolek „Vereinigung der neuen Weltsicht in Europa e.V.“, později 

transformovaný do „Islamische Gemeinschaft Milli Görüş e.V.(IGMG), k němuž se 

v Německu hlásí asi 26 500 muslimských věřících.18 Hnutí vydává vlastní noviny „Milli 

Gazete“, prodejné i v Německu, a v Turecku vlastní televizní stanici TV5. V Německu se 

konají mnohatisícová shromáždění IGMG, ke kterým jsou zváni i členové SP. Přestože hnutí 

je odpůrcem existence současné Turecké republiky, není v Turecku ani v Německu zakázáno.  

                                                 
16 Tamtéž., s. 241 
17 TIBI, Bassam.  Aufbruch auf Bosporus. Die Türkei zwischen Europa und dem Islamismus. 1. vydání. München und 
Zürich: Diana Verlag, 1998. ISBN 3-8284-5012-1,  
18 Bundesverfassungsbericht 2005,  s. 241 
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Zástupcem radikálního islámistického směru byl „Kalifatsstaat“ (Hilafet Devleti), 

založený v roce 1984 v Kolíně nad Rýnem, v jehož čele stál naposledy Metin Kaplan, člověk 

jenž se pro Němce stal vlivem médií doslova synonymem duchovního žháře. Jeho organizace 

měla za cíl, podobně jako IGMG, odstranění tureckého laicistického zřízení a vytvoření 

islámského státu s právem šarija. „Kalifatsstaat“ a jeho 36 podorganizací byly rozpuštěny 

Spolkovým ministerstvem vnitra v letech 2001-2002, v rámci čehož došlo k množství 

policejních razií. Ještě v roce 2005 shledalo Ministerstvo vnitra potřebu nechat provést další 

policejní zásahy v Dolním Sasku a Severním Porýní-Vestfálsku, protože část bývalých 

přívrženců „Kalifatsstaatu“ odmítalo ustat s činností navazující na rozpuštěné organizace. 

Metin Kaplan byl v Německu sice odsouzen a bylo rozhodnuto o jeho vyhoštění, v září 

2003 však Zemský správní soud v Kolíně nad Rýnem jeho vyhoštění zamítl s poukazem na to, 

že by v Turecku neměl naději na spravedlivý proces a že by byl mučen. Tento rozsudek 

vyvolal v obou státech pobouření. Vyhoštění Metina Kaplana se tak stalo jedním z hlavních 

bodů programu první oficiální návštěvy premiéra Erdoğana u kancléře Schrödera v září 2003. 

Turecký premiér osobně kancléře požádal, aby byl Kaplan vyhoštěn do Turecka a zaručil se, 

že „Kolínský chalífa“, jak sám sebe Kaplan nazýval, nebude mučen. Gerhard Schröder 

přislíbil nechat přezkoumat rozhodnutí soudu a v zápětí Otto Schily, tehdejší spolkový ministr 

vnitra, vybídl soud k přezkoumání svého rozhodnutí. Metin Kaplan byl vyhoštěn v říjnu 2004 

do Turecka, kde byl po mediálně ostře sledovaném procesu odsouzen na doživotí za 

plánovaný atentát na Anitkabir, Atatürkovo mauzoleum v době, kdy v něm byla shromážděna 

vláda a oslavovala výročí vzniku Turecké republiky.  
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4. Koordinující organizace a státnické návštěvy 

 

4.1. Hlavní německo-turecké organizace a jejich význam 

 

Existence koordinujících organizací v německo-tureckých vztazích odráží jednak zájem 

o vzájemnou spolupráci, jednak intenzitu, která je pro tento konkrétní bilaterální vztah 

typická.  

Hlavní koordinující organizací je Německo-turecká koordinační rada, která byla 

ustavena v roce 1993. Zasedá jednou do roka a mezi jejími členy jsou významní političtí 

činitelé i podnikatelé. Účelem Rady je poskytování platformy pro navazování a zintenzivnění 

hospodářských kontaktů a zároveň rámce pro mimopolitické konzultace obou vlád. Mimo 

plenárních akcí a politických projevů se činnost Rady soustřeďuje do ekonomicky 

orientovaných pracovních skupin „Průmysl a investice“ „Obchod“, „Turismus“ nebo „Věda, 

výzkum a technologie“. 

Náplní pracovních skupin je nejen identifikace úspěchů dosažených v uplynulém roce, 

ale především předestření problémů, se kterými se Němci setkávají během svých obchodních, 

turistických a jiných aktivit v Turecku, totéž platí samozřejmě i naopak. Výstupem práce 

každé pracovní skupiny je veřejný protokol, který zachycuje témata a problémy, které byly 

předneseny, a jaké kroky druhá strana navrhla nebo se zavázala podniknout. 

Organizační stránku Rady měla v době existence rudo-zelené koalice na starost organizace 

„Iniciativa německého hospodářství pro severní Afriku a střední Východ (Nordafrika 

Mittelost Initiative der Deutschen Wirtschaft, NMI)“.19 

Další bilaterální organizací je Německo-turecká průmyslová a obchodní komora 

(Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer/Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasi, 

AHK) se sídlem v Istanbulu. Ta vznikla v roce 1994 a navázala na desetiletou existenci 

Oficiální kanceláře delegátů německého hospodářství v Turecku (Offizielle Delegiertenbüro 

der Deutschen Wirtschaft in der Türkei) spadající pod Sněm německých průmyslových a 

obchodních komor (DIHK). Tato komora poskytuje různé služby německým a tureckým 

podnikatelům. K těmto službám patří například analýzy trhu, zprostředkování obchodních 

partnerů, poskytuje informace o daních, importu, exportu a jiné. 

                                                 
19 Informace o organizaci lze nalézt na: <www.n-m-i.de/> 
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V roce 2003 vznikla v Kolíně nad Rýnem Turecko-německá průmyslová a obchodní 

komora (Türkisch-Deutsche Industrie-und Handelskammer, TD-IHK), která se zaměřuje na 

podporu podnikatelů z Turecka nebo tureckého původu. Její úkoly jsou obdobné jako u její 

sesterské organizace v Istanbulu.   

Dále existuje mnoho kulturních organizací a spolků, které přímo či nepřímo informují o 

druhé straně. V Turecku tak například působí Goethe-Institut se sídlem v Ankaře, Istanbulu a 

Izmiru, který pořádá kromě jazykových kurzů také výstavy, autorská čtení, koncerty, diskuse 

apod. 

  V Turecku také působí čtyři hlavní německé politické nadace, a sice: Konrad-Adenauer-

Stiftung (blízká CDU), Friedrich-Ebert-Stiftung (blízká SPD), Friedrich-Naumann-Stiftung 

(blízká FDP) a Heinrich-Böll-Stiftung (blízká Bündnis 90/Die Grünen). Přestože cílem těchto 

nadací je podporovat všeobecný demokratický rozvoj Turecka, stanulo 15 jejich zaměstnanců 

před soudem za podezření ze špionáže a tajné dohody proti tureckému státu. Soudní proces 

začal koncem roku 2002. Předmětem žaloby bylo, že zmíněné organizace pohnuly k protestu 

obyvatelstvo obce, v jehož blízkosti se mělo pomocí kyanidu začít dobývat zlato. Podle 

Soudu pro státní bezpečnost se tak projekt zpozdil o několik let. V březnu 2003 byly sice 

nadace označeny za nevinné, nicméně pověst “podvracečů“ tureckého státu” v hlavách řady 

tureckých intelektuálů zůstala. 

 

3.2. Státnické návštěvy 

 

Nárůst objemu spolupráce mezi Německem a Tureckem s nástupem rudo-zelené koalice 

lze dokumentovat i na nepřehlednutelném vzestupu počtu vzájemných návštěv hlav obou 

států. Vzhledem k četným mezivládním kontaktům se budu věnovat jen vzájemným 

návštěvám na úrovni prezidentů a předsedů vlád. 

V návaznosti na uznání Turecka kandidátskou zemí EU navštívil v dubnu 2000 Turecko 

německý prezident Johannes Rau, bezmála čtrnáct let po náštěvě svého předchůdce Richarda 

von Weizsäckera (květen 1986). Rauova navštěva byla z turecké strany opětována o rok 

později, kdy v březnu 2001 přicestoval do Německa turecký prezident Ahmet Necdet Sezer  

[čti ahmet nedžet sezer]. Tentýž politický představitel navštívil Německo ještě v listopadu 

2002. Tím se vzájemné návštěvy prezidentů až do konce existence koalice vyčerpaly, aby 
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v roce 2003 započaly s ohledem na dosavadní zvyklosti neobvykle časté návštěvy kancléře 

Schrödera a jeho protějšku premiéra Erdoğana. 

Gerhard Schröder přijal poprvé tureckého premiéra v Berlíně v září 2003. Erdoğanův 

pobyt v Berlíně vyvolal bouřlivé reakce řady politiků CDU/CSU (například Michaela Glosse 

nebo Edmunda Stoibera), což turecký premiér dobře postřehl a varoval, aby se z turecké 

kandidatury nedělalo v Něměcku vnitropolitické téma. 20 

Premiér Erdoğan se výrazně zajímal o situaci turecké menšiny v Německu. Zaměřil se 

i na případ islamisty Metina Kaplana, jehož vydání do Turecka odmítl soud v Kolíně nad 

Rýnem s vysvětlením, že v Turecku by nebylo zaručeno spravedlivé zacházení s odsouzeným. 

Důležitý signál vyslal Tayyip Erdoğan při setkání se zástupci tureckých organizací 

v Německu. Vyzval německé Turky k integraci i přijetí německého občanství a zdůraznil, že 

tím žádný Turek neztratí svou identitu.21 Zdůraznil však vzápětí, že integrace není totéž co 

asimilace. Gerhard Schröder při této přiležitosti vyzdvihl, že perspektiva tureckého vstupu do 

EU je v absolutní kontinuitě s politikou předchozí vlády Helmuta Kohla. Tvrdil, že očekávání, 

která touto politikou byla vzbuzena, nemohou a nemají být zklamána. 

 Částečně měl pravdu v tom smyslu, že Helmut Kohl projevoval určitý stupeň přátelství 

vůči tureckému státu, jeho administrativa přece prosadila v Evropském parlamentu celní unii 

s Tureckem. Domníval se však, že Turecko v dohledné době nesplní Kodaňská kritéria. Tento 

postoj byl i předmětem roztržky mezi ním a tehdejším tureckým premiérem Mesutem 

Yilmazem na jaře 1998. Podle Kohla pak turecký premiér vyzval Turky usazené v Německu, 

aby dali hlasy opozici. 22 Ve skutečnosti vedla tato aféra k vážné roztržce mezi Německem 

a Tureckem a výrazně ochladila i vztah na rovině EU-Turecko. Zásadní problém spočíval 

zřejmě ve skutečnosti, že turecký premiér chybně pochopil Kohlovo vyjádření. Tak např. 

turecký deník Milliyet-Sabah potvrdil, že premiér Yilmaz se domníval, že Helmut Kohl chce 

                                                 
20 Erdoğan-Besuch. Bindung der Türkei an die EU nationales Interesse. Süddeutsche Zeitung, 2. 9. 2003.  
Dostupný z WWW: <www.sueddeutsche.de/politik/685/397471/text/> 
(staženo dne/ověřeno k 20. 3. 2009) 
 
21 Premierminister Erdoğan in Berlin. Stoiber lehnt  EU-Beitritt der  Türki stirkt ab. Süddeutsche Zeitung. 2. 9. 2003. 
Dostupné z WWW: <www.sueddeutsche.de/politik/730/394519/text/>   (staženo dne/ověřeno k 29. 4. 2009) 
22 Kohl warnt vor Türkei-Verhandlungen: „Unfair und unehrlich“. Frankfurte Allgemeine Zeitung. 14. 12. 2004. 
Dostupné z WWW:<www.faz.net> (staženo dne/ověřeno k 29. 4. 2009) 
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blokovat turecké členství v EU.23 To však nebyla realita. Nyní ale zpět ke státnickým 

návštěvám. 

Premiér Erdoğan znovu přicestoval do Německa již počátkem ledna 2004 v rámci své 

lobby-cesty po Evropě. Hojné pozornosti se těšil jeho projev v berlínské „turecké“ čtvrti 

Kreuzberg pronesený 9. 1. 2004. Vycházel z toho, že debata, zda se má Turecko stát součástí 

EU je již překonána a že prosincový summit rozhodne, zda budou zahájena přístupová 

jednání. V tomto pohledu se výrazně lišil od většiny vedení CDU, která diskusi v roce 2004 

zdaleka nepovažovala za uzavřenou a ani do roku 2009 se na tom prakticky nic nezměnilo. 

Premiér Erdoğan varoval CDU, aby v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu 

v kampani nepropagovala zásadní odmítnutí členství Turecka v EU bez ohledu na to, zda 

Turecko splní přístupová kritéria.  

Kancléř Schröder opětoval navštěvu o pouhých šest týdnů později. Na tiskové 

konferenci, která následovala po schůzce s tureckým premiérem, pak před tureckými novináři 

otevřeně deklaroval důvody, které vedou Německo k podpoře tureckého vstupu do EU. 

Jedním z nich byla existence Asociační dohody, kterou Evropa uznala význam Turecka pro 

stabilitu a dobrou spolupráci v regionu. Podle Schrödera za Erdoğanovy vlády stabilizující 

role Turecka v regionu ještě posílila, a to jak v oblasti ekonomické, tak politické. 

V Erdoğanově vládě viděl upřímnou snahu propojit islám s hodnotami Západu a domníval se, 

že tento proces bude znamenat výrazný nárůst bezpečnosti pro Evropu.  

Dále kancléř Schröder logicky jmenoval i ekonomické zájmy, které vyplynuly již jen ze 

složení Schröderovy delegace, ve které nechyběli zástupci Deutsche Bahn ani představitelé 

leteckého a energetického průmyslu. Jako člen delegace přiletěl například Hartmut Mehdorn, 

tehdejší šéf Deutsche Bahn, kterému se podařilo vyjednat smlouvu o poskytování 

poradenských služeb Deutsche Bahn pro Turecké státní dráhy (TCDD). Süddeutsche. Nikoliv 

náhodou se o den později přesunuli oba předsedové vlád do jihovýchodního Turecka, kde 

slavnostně otevřeli největší tureckou tepelnou elektrárnu Sugözü v blízkosti Iskenderunu. 

Proč se kancléř měl otevření účastnit spolu s tureckým premiérem je nasnadě. Jednalo se o 

německou investici. Praktický přínos elektrárny je přitom nezanedbatelný, podle údajů z roku 

2004 měla elektrárna pokrýt 7 % spotřeby země, která byla v roce 2004 ze 65% závislá na 

                                                 
23 Turkish Press Review, 20. 4. 1998, dostupný z WWW: 
<www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/CHR/ING98/04/98X04X20.HTM>.(staženo dne/ověřeno k 20. 3. 2009) 
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energii z jiných států.24 Ostatně je obecně známým faktem, že Německo je ze všech 

evropských států nejdůležitějším obchodním partnerem Turecka. Z kapacitních důvodů se 

však má bakalářská práce hospodářské spolupráci obou zemí podrobněji nevěnuje. 

 Dovolím si u zmíněné tiskové konference ještě chvíli zůstat. Kancléři Schröderovi byla 

položena otázka, zda v prosinci (2004) Německo skutečně podpoří zahájení přístupových 

jednání s Tureckem a zda se Turecko na Německo může spolehnout. Dovolím si odhlédnout 

od faktu, že to je otázka bezděčně velmi symptomatická, poukazující na vysoký stupeň 

nedůvěry, kterou chová nejeden Turek vůči evropským státům. Kancléř kromě osobních 

záruk poukázal na fakt, že vznikne zpráva Evropské komise a zdůraznil: „Víte, že pro otázky 

rozšíření je kompetentní německý komisař Verheugen. Když od nás bude chtít radu ohledně 

pokroku místního demokratizačního procesu, rádi mu ji přirozeně dáme.“25Přestože se 

Schröder odvolal na nestrannost komisaře, musel vzniknout dojem spíš opačný, pro tureckou 

stranu nicméně příznivý. Krom toho byl Verheugenův obecně velmi přátelský postoj vůči 

tureckému vstupu v tehdejší době dobře znám i turecké straně. 

Rok 2004 byl pro obě strany významný z pohledu plánovaného prosincového summitu 

EU v Bruselu, kde mělo padnout (a padlo) rozhodnutí o zahájení přístupových jednání  

s Tureckem. Potřeba vzájemné koordinace německé a turecké vlády si vyžádala ještě další tři 

návštěvy tureckého premiéra v Německu v průběhu roku 2004 (26.4., 3.10., 26.10.). Dubnová 

návštěva mířila do Kolína nad Rýnem, kde oba předsedové vlád společně otevřeli Turecko-

německou průmyslovou a obchodní komoru, o které jsem se zmínil již v první části této 

kapitoly. Schůzka reflektovala také neúspěch referenda o sjednocení Kypru, které bylo 

zamítnuto jižní částí. 

Optimistické období roku 2004, kde jak turecká tak německá strana vypjala veškeré 

síly, aby společně dosáhly na nejbližší milník na obzoru v podobě stanovení konečného 

termínu zahájení přístupových jednání, vystřídalo následně období vystřízlivění obou stran. 

Objevily se první překážky na cestě i ve vzájemných vztazích. Schröderova popularita 

v Německu prudce klesala, jeho reforma sociálního systému Hartz IV26 začala vykazovat 

                                                 
24 Rede von Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan am 24. Februar 2004 bei der Einweihung des Kraftwerks 

Iskenderun. Deutsche Botschaft Ankara. 24. 2.2004. Dostupný z WWW: <www.ankara.diplo.de>. (Staženo 
dne/ověřeno k 10. 6. 2008 
25 Pressekonferenz am Montag, dem 23. Februar 2004, 10:55 Uhr (OZ), in Ankara. Deutsche Botschaft in Ankara. 23.2. 
2004. Dostupný z WWW: <www.ankara.diplo.de> (staženo dne/ověřeno k 10. 6 .2008) 
 
26 „Hartz IV“ byla reforma spuštěná vládou Gerharda Schrödera, která měla podle očekávání snížit počet 
nezaměstnaných o dva miliony lidí. Příčinou těchto opatření byl výrazný odliv německých firem do východně 
položených států, především Polska a České republiky. Prostředkem k tomu měly byt změny v systému vyplácení dávek 
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znatelné trhliny. Když SPD v květnu 2005 prohrála volby do zemského sněmu ve spolkové 

zemi Severní Porýní-Vestfálsko, tradiční baště SPD, rozhodl se německý kancléř 

k riskantnímu kroku- požádal Spolkový sněm o vyslovení nedůvěry vládě. Tak se i stalo a 

vláda padla. V období mezi vyslovením nedůvěry 1. července 2005 a předčasnými volbami, 

které se konaly 18. září téhož roku, došlo k rozpolcení SPD v otázce podpory vstupu Turecka 

do EU, protože bylo jasné, že SPD ztratila mnoho voličů také podporou tureckého vstupu. 

Období roku 2005 bylo krizové i pro vládu premiéra Erdoğana .Ta byla nucena bez 

odkladů reagovat na nejbolestivější místa EU-tureckých vztahů, tedy otázku uznání Kypru, 

arménskou otázku, vztah k Turkům žijícím v Německu i vztah k jiným náboženstvím na svém 

území, včetně hlavní islámské sekty alevitů. 

Přestože však Schröderova vláda padla, společný cíl obou stran se splnil: 3. 10. 2005 

byla formálně zahájena přístupová jednání s Tureckem o vstupu do EU. 

Zcela symbolický význam pak měla Schröderova cesta do Istanbulu 12. - 13. 10. 2005 

na závěr výkonu své funkce a jen deset dní poté, co byla s Tureckem zahájena přístupová 

jednání. Německý kancléř byl v Turecku vítán s vřelostí, s jakou se doposud setkal jen 

málokterý evropský politik v turecké historii. Kancléř přijal pozvání na slavnostní postní 

večeři zvanou „iftar“, jelikož návštěva připadla do období Ramadánu. Během večeře pak 

potvrdil, že cílem 3. října zahájených jednání o vstupu je pouze členství Turecka v Evropské 

unii a „nic jiného“ a že tento fakt nikdo v EU nezpochybňuje, dokonce ani nová německá 

vláda. 27 Turecký premiér děkoval Německu a kancléři za dlouhodobou podporu na cestě 

k přístupovým jednáním a řekl: „Turecko nikdy nezapomene na přátele, kteří v těžkých 

obdobích stáli při něm28.“ Jestli Turecko zapomíná na své přátele, je sice těžké posoudit, že se 

však kancléř Schröder mýlil nebo podcenil politickou situaci ve vlastní zemi, lze však  

z perspektivy roku 2009 tvrdit s absolutní jistotou. 

Německo-turecké mezivládní styky se přirozeně neomezovaly jen na vzájemné 

návštěvy hlav států a předsedů vlád. V roce 2003 přiletěl do Turecka německý ministr vnitra 

Otto Schily, aby spolu se svým tureckým protějškem podepsal bilaterální „Dohodu 

o spolupráci při potírání trestných činů závažného významu, obzvláště terorismu 

a organizované kriminality“. V témže roce ministr Schily jednal znovu v Ankaře, tentokrát 

                                                                                                                                                                  
v nezaměstnanosti. Délka vyplácení těchto dávek se tak například snížila ze dvou let na jeden. Přestože se objem 
celkově vyplácených dávek nezměnil, došlo například k poklesu sociální pomoci dětem nezaměstananých rodičů. 
Reforma nepřinesla na konec kýžené výsledky, nezaměstnanost se snížila o „pouhých“ 400 000 lidí 
27 Bundeskanzler Schröder. Die Türkei gehört zu Europa. Deutsche Botschaft Ankara. 13. 10.  2005.  Dostupný 
z WWW: <www.ankara.diplo.de/>. (staženo dne/ověřeno k 10.6.2008) 
28 Tamtéž. 
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o vyhoštění Metina Kaplana, duchovního žháře z Kolína nad Rýnem. Samozřejmě během 

existence koalice došlo k vícero vzájemným návštěvám na úrovni ministrů. V této již velmi 

specifické oblasti je však obtížné nalézt prameny, které by vzájemné styky zachycovaly po 

věcné stránce.. 
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5. Vývoj migrace Turků do Spolkové republiky a snahy rudo-zelené koalice   

o jejich integraci 

 

Součástí této práce je i reflexe migrace Turků do Německa a jejich následné usazování a 

začleňování do německé společnosti. Tento proces není doposud u konce. Rudo-zelená 

koalice však podnikla významné kroky pro úspěch tohoto integračního procesu. 

 

5.1. Hospodářský zázrak a pracovní migrace Turků do NSR 

Počátek masové imigrace Turků do Spolkové republiky sahá do počátku 60. let 20. 

století. Německá spolková republika zažívala od 50. let hospodářský boom, tzv. 

Wirtschaftswunder. V polovině 50. let přestal průmyslu stačit objem uprchlíků z NDR a 

podobně jako jiné západoevropské státy se NSR rozhodla získávat pracovní sílu ze zahraničí. 

Za tímto účelem uzavřela náborové dohody nejprve s Itálií (1955), o pět let později se 

Španělskem a Řeckem (1960), s Tureckem (1961), Portugalskem (1964), Tuniskem a 

Marokem (1965) a Jugoslávií (1968). Tyto dohody vznikly vyjednáváním mezi vládní 

byrokracií, zaměstnavateli a odbory. Turecko podepsalo obdobné dohody dále s Rakouskem, 

Belgií, Nizozemím, Francií, Švýcarskem a Austrálií.29 

Poptávka po „gastarbeitrech“ nevznikla primárně v průmyslových odvětvích, jak by se 

očekávalo, nýbrž v zemědělství, na statcích v jižním Německu, především Württembersku. 

Potomci sedláků migrovali za lépe placenou prací do měst a sedlákům se nedostávalo sezónní 

pracovní síly, která by byla ochotna za málo peněz nastoupit do práce bez pevné pracovní 

doby, o svátcích a nedělích, bez ohledu na vítr a déšť. Ačkoliv mělo Německo v roce 1955 

statisticky 5,6 % nezaměstnaných,30 31nedařilo se sedlákům najít chybějících 100 000 

sezónních pracovníků. Tato skutečnost vedla k prvním náborům pracovní síly ze zahraničí. 

Turečtí „gastarbeitři“ však nemířili primárně do zemědělství. Dohoda s Tureckem byla 

uzavřena především kvůli poptávce Německých spolkových drah (Deutsche Bundesbahn), 

které měly nedostatek úklidového personálu.32 V roce 1962 komentoval Helmuth Weicken, 

                                                 
29 BARNARD, Fulya Kip. The Role of Turkish Migration and Migrants in Turkey´s Relations With the EC/EU. In: 
BAL, Idris. Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era. Universal-Publishers, 2004, s. 464. ISBN 158-11242-3-6  
30 Die Arbeitslosenstatistik 1950-2008. Statistisches Bundesamt Deutschland. Dostupné z WWW: <www.destatis.de/>  
(staženo dne/ověřeno k 25. 4. 2009)  
31 Do výpočtu míry nezaměstnanosti se nepočítával Západní Berlín a Sársko, které se stalo součástí Spolkové republiky 
až v roce 1957 
32 MEIER-BRAUN, Karl-Heinz. 40 Jahre „Gastarbeiter“ und Ausländerpolitik in Deutschland. Südwestrundfunk,  
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referent Spolkového úřadu práce zaměstnávání pracovních sil z Turecka: „Turečtí 

zaměstnanci se při své práci ve Spolkové republice veskrze osvědčili. Němečtí 

zaměstnavatelé budou mít do budoucnosti zájem získávat zprostředkované zaměstnance 

z Turecka. Tento vývoj leží rozhodně v obecném německo-tureckém zájmu, neboť se dá 

očekávat, že zaměstnávání tureckých pracovních sil přispěje k upevnění a prohloubení 

tradičních německo-tureckých vztahů. Pro Spolkovou republiku znamená zaměstnávání 

tureckých pracovních sil cennou pomoc k udržení německé úrovně výroby.“33  

 Německé úřady, četná média, ale i většina společnosti viděly „gastarbeitry“ jako 

odosobněnou pracovní sílu, jejíž lidská stránka a důstojnost nebyla středem pozornosti. Tento 

postoj dokresluje následující článek s titulkem „Turci jdou nejvíc na dračku“, který vyšel 

v jednom německém deníku v roce 1968 „Německý průmysl nejvíce žádá „gastarbeitry“, 

největší poptávka je podle Spolkového úřadu pro zprostředkování práce po Turcích. Proto je 

také nejtěžší je získat. Firmy musejí čekat na pomocné pracovníky deset týdnů. Turkyně jsou 

oproti tomu snáze k dostání, především analfabetky. Celkem je o gastabeitry letos v létě velký 

zájem. Dále jsou vyprodáni i Italové, až na malý počet řemeslníků jako krejčí, malíř nebo 

elektromechanik nebo příbuzné obory.“34 

Až do období konce náboru v roce 1973 byla německá politika vůči cizincům totožná 

s politikou pracovního trhu. Všechny koncepty a opatření týkající se cizinců v Německu, byly 

řízeny zájmy německého trhu práce. 

 

5.2. Konec náborů a nástup restriktivních přistěhovaleckých politik 

  

Na počátku 70. let si Němci začali všímat, že čím dále více Turků přivádí do Spolkové 

republiky i své rodiny. Původní představa, že se „gastarbeitři“ začnou postupně vracet domů, 

se tak začala rozplývat. Tzv. ropný šok roku 1973 a s ním spojený nárůst nezaměstnanosti 

v celém EHS vedly k zastavení náborů (tzv. Anwerbestopp). Spolková vláda začala politiku 

„konsolidace“, tj. prakticky politiku omezení počtu zahraničních pracovníků a přizpůsobení 

schopnosti sociálních struktur pojmout vysoké množství imigrantů. V této době také vznikla 

první politika začlenění přistěhovaleckých rodin řešící situaci těch, kteří chtěli ve Spolkové 

                                                                                                                                                                  
22. 12. 1995, dostupný z WWW: < www.swr.de/imperia/md/content/international/3.doc>  (staženo dne/ověřeno 
k 5.5.2009) 
 
33 MEIER-BRAUN, tamtéž. 
34 Tamtéž. 
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republice zůstat. Postupně se Turkové v očích většiny Němců stali z ceněné pracovní síly 

nevítanými hosty. 

V roce 1981 schválila koaliční vláda SPD a FDP z obav z politického a sociálního 

napětí, které by mohlo ohrozit společenský mír ve Spolkové republice, restriktivní politiku 

vůči dalšímu přistěhovalectví. Následující roky přinesly několik podob cizineckého zákona, 

které však situaci nevyřešily, protože přední politické strany měly odlišné představy o 

podmínkách sjednocení rodin. Vláda se pokusila různými opatřeními přimět alespoň část 

tureckých rodin k návratu. Tento jinak spíše neúspěšný pokus měl hlavně symbolický význam 

pro německé voliče. Vláda vyplatila těm, kteří se rozhodli se vrátit do Turecka, tu část 

důchodového pojištění, která byla zaměstnancům stržena z platu, nikoliv však již příspěvek 

zaměstnavatele. Turecká vláda dále v letech 1980-1986 opakovaně prosazovala dodržení 

Protokolu, podle něhož měl začít volný pohyb nejpozději od roku 1987. Spolková vláda však 

trvala na bilaterálních smlouvách. 

 Průlom v cizineckém právu zaznamenalo Německo až v roce 1990, kdy Spolkovým 

sněmem prošel návrh zákona z pera Wolfganga Schäubleho (CDU). Nový cizinecký zákon 

vstoupil v platnost 1. ledna 1991. Přestože zákon sám byl oproti předchozím předpisům 

regulujícím pobyt cizinců v Německu liberálnější, chybějící prováděcí předpisy a jejich 

nahrazení předběžnými opatřeními způsobily, že zákon zapůsobil ještě tvrdším dojmem než 

předchozí zákonné normy. Zákon potvrzoval trvalý konec náboru dalších gastarbeitrů, 

zároveň však měl zadní vrátka pro případ, že by trh řízenou imigraci vyžadoval. 

 Německo se tímto zákonem bezděčně loučilo s etnickým pojetím vlastního státu 

v legislativě. Pozdější legislativa týkající se cizinců totiž již rezignovala na dělení 

přistěhovalců na „Němce bez státního občanství“ a cizince. Ambivalence mezi definicí 

německého národa v právních normách a skutečným sebepojetím většiny Němců jako členů 

společenství definovaného „krví a půdou“ však předem limituje jakoukoliv integraci cizinců 

do německé společnosti. 

 

5.3. Reforma státoobčanského práva 

 

V 90. letech žila v Německu již třetí generace Turků, kteří přišli do Německa v 60. 

letech. Děti „gastarbeitrů“ sice navštěvovaly německé školy, pracovaly a měly vlastní děti, ale 

přesto zůstávaly státními příslušníky státu, kde mnohdy ani nikdy nebyly nebo tam pobývaly 
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pouze příležitostně. Bylo tudíž čím dál jasnější, že by těmto potomkům mělo být německé 

občanství uděleno. 

 Rudo-zelená vláda předložila záhy po svém zvolení na podzim 1998 návrh zákona, 

který zaváděl pravidlo, že německé občanství se nabývá narozením na německém území a 

který podporoval všeobecnou toleranci vůči vícečetnému občanství. 

 Když však koalice záhy ztratila většinu ve Spolkové radě, musela návrh přepracovat do 

kompromisní podoby. Nový „Zákon o reformě státoobčanského práva“ z 15. července 199935  

stanovil následující ustanovení: děti získavají německé občanství narozením v tom případě, 

pokud alespoň jeden rodič má nejméně osm let povolení k dlouhodobému pobytu v Německu 

nebo alespoň tři roky povolení k trvalému pobytu. Každý, kdo takto nabyl občanství a má 

ještě další občanství, tj. v našem případě turecké, musí v osmnácti letech deklarovat, že si 

chce německé občanství ponechat. Do 23 let musí prokázat ztrátu druhého občanství, jinak 

mu německé občanství zaniká.36 Zákon zkracuje původně patnáctiletou čekací dobu na 

udělení občanství na bezmála polovinu, na osm let. Předpokladem toho je však, že dotyčný 

žadatel umí dobře německy a ztotožňuje se s německým Základním zákonem, který dodnes 

v Německu nahrazuje ústavu. Další podmínkou je, že se žadatel vzdá původního občanství. 

Existují ovšem výjimky, kdy se původního občanství vzdát nemusí, a to tehdy, nemůže-li se 

původního občanství vzdát, nebo jen za velmi tíživých podmínek, k nimž mohou patřit i 

vysoké poplatky. Výjimka platí i pro občany jiných států EU a pro starší žadatele. 

 Po vstoupení zákona v platnost počet žádostí o získání občanství skutečně stoupl. 

Problémem zákona bylo, že prakticky neřešil situaci, kdy osmnáctiletí sice požádají o 

zachování německého občanství, ale do 23 let nenahlásí, že jsou občany ještě dalšího státu. 

Rostl tak počet občanů Německa se dvěma pasy. 

 Záhy po uvedení Zákona o reformě státoobčanského práva do praxe  byla turecká 

komunita postavena přímo před rozhodnutí, které občanství si ponechá. To bylo očekávání 

Spolkové vlády.Brzy se však objevila právní klička, kterou německé úřady zprvu neodhalily. 

Určitý počet Turků se sice vzdal tureckého občanství, aby jim bylo uděleno německé, v zápětí 

ovšem požádali tureckou ambasádu znovu o udělení tureckého občanství. Částečně tak činili 

na nátlak tureckých velvyslanectví, částečně ze své vlastní vůle, aby si udrželi majetek a 

                                                 
35 Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. 15. 7. 1999. Dostupný z WWW: 
<www.gesetze-im-internet.de/rustag/index.html>  
36 BARŠOVÁ, Andrea; BARŠA, Pavel. Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační  a integrační politiky v USA, 
západní Evropě a Česku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, MPÚ, 2005. 308 s.. ISBN:80-210-3875-6 
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dědická práva v Turecku, jelikož turecké vláda omezila využití dědického práva pouze pro 

turecké občany. Ti Turci, kteří však znovu nabyli tureckého občanství, ve stejném momentě 

přišli o to německé. Zemské vlády v tomto ohledu postupovaly rozdílně. Například Hesensko 

umožnilo podat osobám s dvěma občanstvími „přiznání“ až do 30. 6. 2005 s odkazem, aby se 

přihlásili na cizineckém úřadě a požádali o povolení k pobytu. V Hesensku obdrželi 

v takovém případě povolení k pobytu na tři roky. V případě, že byli německými občany více 

než pět let, bylo jim udělováno povolení k trvalému pobytu. Po dobu zpracování dostávali 

dotčení jedinci provizorní potvrzení, které jim umožnilo nadále pracovat v Německu 

i cestovat do jiných zemí. Museli však postupně absolvovat veškeré bezpečnostní kontroly, 

jako nově příchozí. Tento proces se netýkal se všech osob. Vyňaty byly například děti 

přistěhovalců narozené v Německu a také osoby se statusem uprchlíka. 

Situaci vyřešil turecký zákon č. 5203 z 29. 6. 2004, který většinu občanských práv 

ponechává i těm Turkům, kteří se vzdali tureckého občanství, aby nabyli toho německého. 37 

V zápětí však vyšla najevo aféra, která otřásla důvěrou spolkové vlády vůči turecké 

vládě. Příčinou byla vyhláška turecké vlády z 10. září 2001 všem 81 guvernérským úřadům, 

aby ve výpisech z registrů, které postupují německým úřadům o německých občanech 

tureckého původu, zamlčeli paralelní turecké občanství. Na podvod se přišlo na německé 

ambasádě v Ankaře, kde se během roku 2003 množil počet zfalšovaných dokumentů, 

předkládaných Turky za účelem prodloužení německého pasu. Německé velvyslanectví 

v Ankaře učinilo diskrétní pátrání a na podzim 2003 mělo Nařízení č. 6003.31 

v ruce.38V lednu 2004 informovalo velvyslanectví Auswärtiges Amt, že je pro Turky velmi 

lehké nechat si do tureckých úředních registrů zanést fiktivní data a že tak dochází k častému 

nelegálnímu převozu dětí přes hranice. Vzápětí se ukázalo, že ministr vnitra Otto Schily a 

ministr zahraničí Joseph Fischer byli o tomto postupu dokonce informováni. Podle Gudeho 

bylo v důsledku pochybeného postupu tureckých úřadů vystaveno přibližně 50 000 a více 

Turkům německé občanství v rozporu s platnými německými zákonnými normami 

s iniciativy turecké vlády a s vědomím německého ministra zahraničí.39 Bylo to také poprvé, 

kdy německá diplomacie zpochybnila budoucnost Turecka v Evropské unii. Po setkání 

                                                 
37 Türk vatandaşliği kanununda değişiklik yapilmasina ilişkin kanun, Kanun No: 5203, 
<www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1393.html>  (staženo dne/ověřeno k 7.5. 2009) 
38 GUDE, Hubert. Verbotener Doppelpass. FOCUS (online), 27. 9. 2004, dostupný z WWW: 
<www.focus.de/politik/deutschland/diplomatenstreit-verbotener-doppelpass_aid_202183.html>, (staženo dne/ověřeno k 
7.5. 2009) 
 
39 Tamtéž. 
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státních sekretářů německého a tureckého ministerstva zahraničí Ugur Ziyala a jeho protějšku 

Klause Schariotha stáhla oficiálně turecká vláda své nařízení zpět. 

 Problematická nařízení však nevydávala jen turecká vláda. Na podzim 2004 vyšlo 

najevo, že v březnu 2000 nařídil Fischerův náměstek  Ludger Volmer všem německým 

zahraničním zastoupením postupovat při vydávání víz tak, že pokud si dotyčná ambasáda 

nebude jistá, že se dotyčný žadatel z Německa vrátí, má přesto vízum udělit. Pochybnost 

podle Volmera nezakládala právo zamítnout vydání víza. Tato vyhláška vedla k prudkému 

nárůstu vydávaných Schengenských víz do Německa především v Kyjevě, týkala se však 

všech zahraničních zastoupení Německa. CDU v polovině roku 2004 vyhlášku napadla a 

vyžádala si vytvoření vyšetřovacího výboru Spolkového sněmu, který měl za úkol zjistit, zda 

se Ministerstva zahraničních věcí a vnitra nepřímo nedopustila podpory organizovaného 

zločinu. V dubnu 2005 byl tak ministr zahraničí Fischer vyslýchán 12 hodin v přímém 

televizním přenosu Vyšetřovacím výborem. Zodpovědnost za pochybení vlastního úřadu vzal 

na sebe. Výslechu byl podroben také ministr vnitra Otto Schily a státní sekretář  Ludger 

Volmer.  

Aféra s udělováním víz tak stála nakonec za pádem Fischerovy popularity a jeho 

následným dočasným odchodem z vysoké politiky. Aféra, která udělala v očích veřejnosti 

jednoho z dlouhodobě nejoblíbenějších německých politiků doslova nepřítele státu, byla tím, 

co muselo přijít jako odpověď na mimořádnou otevřenost rudo-zelené koalice vůči 

přistěhovalectví do Německa a vůči východoevropským státům. Opozice, ale ani německá 

společnost sympatie vůči velkorysé přistěhovalecké a naturalizační politice rozhodně 

nesdílela. V závěru existence koalice je nesdíleli již ani četní Schröderovi spolustraníci. 

 

5.4. Přistěhovalecký zákon  

 

V roce 2001 politicky nezávislá komise „Zuwanderung“ v čele s Ritou Süssmuth 

zveřejnila studii „Řídit přistěhovalectví, podporovat integraci“ (Zuwanderung gestalten, 

Integration fördern)40. Tato studie vytyčila hlavní faktory vytvářející nutnost reformovat 

německou přistěhovaleckou politiku.  

                                                 
40 Zuwanderung gestalten, Integration fördern. Bericht der unabhängigen Kommission „Zuwanderung“. 4.7.2001 
Dostupné z WWW: <www.spiegel.de/pdf/0,5534,2915,00.html>. (staženo dne/ověřeno k 25.4.2009) 
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Prvním faktorem bylo stárnutí populace. Přistěhovalecká politika zaměřená na přijímání 

mladých lidí tento vývoj nemůže zvrátit, může ho ale zmírnit.41 

Druhým faktorem byla podle Komise globální hospodářská konkurence, která klade 

nároky na zvýšené investice do vzdělání. Ani největší úsilí o podporu výzkumu a vývoje a 

pracovní mobilitu nevystačí, aby pokryly hospodářskou a společenskou potřebu. Německo se 

tudíž musí stát atraktivní pro ty přistěhovalce, o které stojí. Právě kombinací přistěhovalectví 

a vlastních snah se má zaručit konkurenceschopnost a inovativnost hospodářství. 

Třetím faktorem je fakt, že v Německu je nezaměstnanost 3,9 % a přesto existuje 

vysoký počet nízce i vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Důvodem proto je chybějící 

kvalifikace nezaměstnaných stejně jako nízká pracovní mobilita, případně nízká atraktivita 

zaměstnání. Vhodnou přistěhovaleckou politikou by měl být řešen konflikt mezi snahou 

získat kvalifikované pracovníky ze zahraničí a snahou upřednostnit německé občany, 

případně cizince již usazené na území Německa. 

 Komise „Zuwanderung“ navrhla, aby se přistěhovalci stali již od počátku integrální 

součástí stálého obyvatelstva a aby obdrželi trvalý pobyt s výhledem na získání občanství. 

Komise vymyslela bodový systém, kterým se měla hodnotit schopnost přistěhovalců 

integrovat se do společnosti a na pracovním trhu. Komise navrhla, aby se obecné dovednosti 

upřednostňovaly před speciálními a před krátkodobou poptávkou trhu. 

Zpráva sloužila jako podklad pro vypracování Přistěhovaleckého zákona 

(Zuwanderungsgesetz). Ten oproti přechozím zákonům regulujícím přistěhovalectví vychází  

z koncepce, že Německo je přistěhovaleckou zemí a snaží se o zjednodušení imigrační a 

azylové politiky jak pro německé úřady, tak pro přistěhovalce samotné. Zákon zavádí dvě 

nová povolení k pobytu, která nahrazují předchozí široké spektrum druhů pobytových 

povolení. Jedná se o časově omezené povolení k pobytu (Aufenthaltserlaubnis) a časově 

neomezené povolení k usazení se (Niederlassungserlaubnis). Zákon zakládá Spolkový úřad 

pro migraci a uprchlíky, který má za úkol vedení integrace, vedení registrů cizinců, podporu 

                                                 
41 Je samozřejmě otázkou, zda by se přirozený úbytek obyvatelstva měl vůbec doplňovat přistěhovalci z jiných států 

vybíraných podle určitých kritérií. Proč by na vnitřním nastavení německé společnosti měly tratit jiné státy, které do své 

mladé generace investují značné prostředky, ale nedokáží vlivem různých faktorů nabídnout pracovní podmínky 

srovnatelné s Německem nebo jinými ekonomicky rozvinutými státy? Vzniklá situace se podobá té v 60. letech, kdy na 

německém trhu scházela pracovní síla a německý stát ve snaze podpořit hospodářský růst imigrací přistěhovalců, kteří 

navždy změnili podobu německého státu a přispěli ke konci etnického sebepojetí německého národa v jeho legislativě. 
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dobrovolných návratů i výzkum a koordinaci toků informací o pracovní migraci. V zákoně 

dále zůstává zachován princip „strpění“ (Duldung), který je nově vztažen i na příslušníky 

skupin, kterým v jejich zemi hrozí trest smrti, nebezpečí mučení, ohrožení života apod. 

 Z hlediska úspěšné integrace turecké menšiny představuje přínos zavedení 

intenzivnějších integračních opatření. Stát nabídl přistěhovalcům příležitost absolvovat 

jazykové kurzy a úvod do německé kultury, práva a dějin. Účast pro ty, jejichž znalosti 

v těchto věcech, nebyly zhodnoceny jako dostatečné, byla povinná. Neúčast na kurzech mohla 

mít za následek ztrátu oprávnění k pobytu, úspěšné absolvování kurzů mohlo zkrátit lhůtu pro 

udělení občanství z osmi na sedm let. 

 Zákon rovněž počítal s možností vyhoštění osob podezřelých z účasti v teroristických 

skupinách a tzv. duchovních žhářů, tedy „osob podněcujících k nenávisti, terorismu, 

porušování práv či pořádku nebo takové činy veřejně schvalujících“. 42 

 

5.5. Integrační kurzy a jejich výsledky 

 

Vzhledem k nedostatečné integraci tureckých imigrantů se Schröderova vláda 

intenzivně zabývala tím, jak tuto skupinu může k integraci účinně pobídnout. Přistěhovalecký 

zákon zaváděl za tímto účelem integrační kurzy, které se však začaly rozbíhat až v posledních 

měsících vlády koalice. Zákon vycházel z předpokladu, že se na integraci musejí podílet obě 

strany. Německá společnost tím, že zaručí výhled na získání trvalého pobytu nebo občanství, 

dále zajistí rovné pracovní podmínky a vstup do vzdělávacího systému. Od imigrantů se 

očekává, že budou respektovat německé zákony a naučí se německý jazyk. Podle Baršové je 

přizpůsobení se majoritní jazykové a politické kultuře německého státu v tomto procesu 

neodmyslitelné.43 Majoritní společnost má přitom povinnost respektovat etnicko-kulturní a 

především náboženskou identitu přistěhovalců. Německý stát ponechává přistěhovalcům 

jejich zvyky, hodnoty, příležitost se sdružovat do skupin, pokud svými aktivitami nenarušují 

hodnoty hostitelské země. 

 Kontroverzní téma, dotýkající se náboženské svobody přistěhovalců, představují školy 

koránu a vyučování islámu v Německu. Mezi odborníky v oblasti sociálních věd v době 

vytváření Přistěhovaleckého zákona převládal názor, že tyto školy představují zábrany pro 

                                                 
42 BARŠOVÁ, s. 128 
43 Tamtéž. 
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řádné vzdělání a integraci. 44 Existovaly úvahy, že by se do výuky náboženství na německých 

školách měl zahrnout i islám, aby se oslabila pozice fundamentalistické výchovy škol koránu. 

 Podle Přistěhovaleckého zákona a souvisejících prováděcích nařízení byly 

přistěhovalcům nabídnuty kurzy němčiny v rozsahu 600 vyučovacích hodin, po kterých 

následoval kurz německé kultury, práva a historie probíhající již v němčině, tzv. orientační 

kurs. Oba kurzy byly ukončeny testy. Náklady na kurzy nesla spolková vláda. 

 V prosinci 2006 zveřejnilo Spolkové ministerstvo vnitra evaluaci integračních kurzů 

nařízených přistěhovaleckým zákonem.45 Evaluační zpráva žel nezmiňuje původ imigrantů, 

přesto se však lze domnívat, že turecké menšiny, která je v Německu zdaleka nejsilněji ze 

všech národnostních menšin zastoupena, se dotýká vysoké procento níže jmenovaných 

hodnot. 

Podle evaluační zprávy se do 30. září 2006 do integračních kurzů přihlásilo 322 311 

osob, z  nichž 219 973 začalo do konce září 2006 kurzy navštěvovat. Největší část 

přihlášených (46%) tvořili v Německu již déle usazení přistěhovalci, kteří ovšem nebyli podle 

zákona povinni kurzy navštěvovat. 33 613 v Německu již déle pobývajícím imigrantům byla 

nařízena účast povinně, což představuje 10,6 % všech účastníků integračních kurzů. Mezi 

účastníky kurzů bylo dále 104 268 (32,4%) imigrantů, kteří dorazili do Německa 

v uplynulých měsících. Dvěma třetinám z nich byla účast na kurzech vzhledem 

k nedostatečným jazykovým schopnostem přikázána. 

 Celkem bylo nařízeno navštěvovat kurzy 108 059 osobám, 33,4 % všech, kteří získali 

oprávnění kurzy navštěvovat. Nařízení navštěvovat kurzy byla nejčastěji vydávána v zemích: 

Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Dolní Sasko a Hamburk. 

 Státní povolení k organizaci integračních kurzů získalo v roce 2005 přes 2000 

organizací po celém Německu, z nichž však do září 2006 38% žádný kurs neotevřelo. Studie 

uvádí, že zde zásadní roli hrál fakt, zda daná organizace již v minulosti jazykové kurzy 

organizovala. Těmito pořádajícími organizacemi byly obvykle tzv. lidové vysoké školy 

                                                 
44 HAILBRONNER, Kay. Aspekte der Einwanderungspolitik Deutschlands. In: LICHTENBERG, Hagen (ed.), s. 126 
 
45 Evaluation der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz. Abschlussbericht  und Gutachten  über 
Verbesserungpotenziale bei der Umsetzung der Integrationskurse.Bundesministerium des Innern. 2006.  
Dostupný z WWW: 
<www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veroeffentlichungen/evaluation_integrationskurse_de.html?nn=26082
2>, (staženo dne/ověřeno k 5. 5. 2009) 
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(Volkshochschulen), dále jazykové školy a vzdělávací centra a občanské iniciativy. Téměř 

čtyřprocentním podílem se na celkovém počtu podílí i katolické instituce. 

 Určitý problém představovala kvalifikace lektorů. Kolem 60 % lektorů nemělo 

dostatečné vzdělání v oboru a pracovalo v rámci výjimky platné do konce roku 2009. Od roku 

2010 budou moci vyučovat pouze lektoři s absolvovanou zkoušku DaF/DaZ, příp. dalšími 

zkouškami. 

 V kurzech se vyskytl fenomén, se kterým německá státní správa v rozsahu, v jakém 

s ním byla konfrontována, nepočítala. Tímto fenoménem je úplný nebo částečný 

analfabetismus, případně neznalost latinky. Zhruba polovina regionů nabízela kurzy pro 

analfabety, nicméně mnohdy byli tito jedinci začleněni do běžných integračních kurzů, kde se 

pak následně většina pozornosti a snahy lektora upírala na ně. Do kurzů pro analfabety 

chodilo do září 2006 přes osm tisíc z 219 tisíc účastníků kurzů. 

 Podle statistiky prováděné mezi 766 účastníky, je 90% návštěvníků kurzů 

nezaměstnaných. Z povinnosti navštěvovat kurzy byli vyňaty děti a mladiství, kteří navštěvují 

školy v Německu. Dále je účast prominuta těm, u nichž se předpokládá „malá potřeba 

integrace“, tj. osobám s vysokou nebo vysokou odbornou školou nebo vykonávající 

kvalifikovanou živnost. Ti přistěhovalci, kteří disponovali dostatečnými znalostmi němčiny, 

měli povinnost navštěvovat pouze již výše zmíněný orientační kurs. 

 Slabina integračních kurzů spočívala v absenci aplikovatelných sankcí pro případ 

odmítnutí se kurzů účastnit nebo nadměrných absencí na kurzech. Přistěhovalecký zákon 

počítal sice s možností neprodloužení povolení k pobytu, studie však upozornila na 

skutečnost, že podle čl. 6 Základního zákona (ochrana manželství, rodiny a nemanželských 

dětí) a podle čl. 16 (právo na azyl) shodného zákona, je obvykle stejně nemožné odsunout 

imigranty, kteří účast na kurzech odmítnou nebo ji zanedbávají. Některá města (Norimberk, 

Solingen) sáhly k opatření, kdy takovým jedincům prodlužují povolení k pobytu vždy jen na 

dalších šest měsíců, dokud svým povinnostem neučiní zadost. V některých případech byla 

také krácena sociální podpora, obvykle však pracovní úřady závislé na informacích 

z cizineckých úřadů, nemají podklady o absencích. 
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6. Role rudo-zelené koalice v utváření vztahu mezi EU a Tureckem 

 

6.1. Motivace rudo-zelené koalice pro podporu tureckého vstupu do EU  

 

Kancléř rudo-zelené koalice Gerhard Schröder měl pro podporu tureckého vstupu 

několik pádných argumentů. 

V první řadě zdůrazňoval důvěryhodnost a spolehlivost německé a evropské politiky. 

Často zmiňoval význam Asociační dohody z roku 1963. Při vyjednávání termínu započetí 

jednání o vstupu zdůrazňoval výrazné pokroky, za kterými stála Erdoğanova vláda. Jmenovitě 

ocenil zrušení trestu smrti, zákaz mučení a těžké postihy a za jeho porušení, rozsáhlou 

reformu trestního práva právě tak jako záruky kulturních práv pro Kurdy a jiné menšiny a 

odstranění omezení svobody projevu a shromaždování. Tvrdil, že pokud bude Turecko 

pokračovat v nastoupeném kurzu, je přijetí Turecka do EU otázkou důvěryhodnosti. Co se 

týče německých slibů Turecku v 60. letech, kancléř Gerhard Schröder otevřeně přiznal, že 

„měl pocit, že německé vlády se od uzavření asociační dohody řídily představou, že plné 

členství v EHS, resp. EU mohou klidně slíbit, protože Turkové ho stejně nikdy nedosáhnou“.
46 

Podle Brüningové se ve stejném duchu neslo i udělení kandidátského statusu v roce 1999 bez 

pevně stanoveného data, kdy začnou přístupová jednání. 47 Rok 2004 však přináší radikální 

obrat - eurokomisař pro rozšiřování Evropské unie Günter Verheugen doporučuje započetí 

přístupových jednání a Schröder vyzývá Evropu a obzvláště německou veřejnost, aby splnily 

své závazky vůči Turecku. 

Kancléř Schröder stavěl na představě, že hodnoty, na kterých je Unie založena, tj. 

demokracie, svoboda, pluralismus a tolerance, by se v případě, že by si je Turecko vzalo za 

své, staly důkazem, že není rozpor mezi vírou v  islám a osvícenou, moderní společností. 

Domníval se, že by se tak Turecko stalo vzorem pro sousední islámské země, což by přineslo 

bezpečnost i pro Evropu a Německo.48  

 V tom se také postoj rudo-zelené koalice lišil od její předchůdkyně, koalice CDU a FDP 

v čele s kancléřem Kohlem, která vítala ekonomickou spolupráci, ale k myšlence členství 

Turecka v EU se stavěla přinejmenším zdrženlivě. 
                                                 
46 BRÜNING, Nicola et al. SPD murrt über Schröders Türkei-Kurs . FOCUS Online. 2004. [Cit. 2009-02-11]. 
Dostupný z WWW <www.focus.de/politik/deutschland/spd-basis_aid_87368.html>  
47 Tamtéž. 
48 Interview mit dem Bundeskanzler Gerhard Schröder für Hürriyet, 20. 2. 2004.  
Dostupný z WWW:  <www.ankara.diplo.de/>. (staženo dne/ověřeno k 10. 6. 2008) 
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Podle Ganseforthové, místopředsedkyně Německo-turecké parlamentní skupiny ve 

Spolkovém sněmu za rudo-zelené vlády, sice měla vláda také kritické připomínky k soudobé 

situaci v Turecku, nicméně tyto připomínky nebyly podle jejího názoru zásadního charakteru, 

vztahovaly se mnohem více jen na určité postoje a praktiky tureckých autorit. 49 

Kancléř Schröder rovněž věděl, že zcela jasným a nejpřesvědčivějším argumentem pro 

vstup Turecka o EU jsou údaje o rychlém růstu turecké ekonomiky, ze kterého by Německo 

mělo jako jeho nejvýznamnější obchodní partner těžit.  

Ne všechny „obchody“ však nalezly pochopení a sympatie německé veřejnosti. Koalice 

tak v závěru své existence narazila na razantní odpor německé veřejnosti proti exportu 

několika stovek „pancéřových transportérů“ Leopard II do Turecka. Prodej však nakonec 

obhájila. 50 

Vztah německé veřejnosti k potenciálnímu členství Turecka v EU byl a je relativně 

chladný. Německá veřejnost však tomuto tématu věnuje značnou pozornost, neporovnatelně 

vyšší než přístupovým jednáním států středovýchodní a východní Evropy. Například vztah 

Polska nebo Maďarska k Evropě, jejich pokroky a nedostatky byly v Německu sledovány 

neúměrně méně než v případě Turecka. V Turecku tento přístup budil dojem, že je pro něj 

vytvářen jakýsi „dvojí standard“. Problémy, které byly Turecku vytýkány, jako například 

málo výkonné hospodářství, demokratický deficit nebo problematický vztah k menšinám byly 

mnohdy přítomny i v jiných kandidátských státech, ale německá veřejnost i média tomu 

zdaleka nevěnovaly takovou pozornost. 

 Důvodů pro tuto mimořádnou pozornost je více, nicméně hlavním z nich je přítomnost 

početné turecké menšiny v Německu, jakožto dalšího faktoru, který Schröderovi stál za 

podporu tureckému členství v EU. Podle Sautera je tato menšina určitým „spojovacím 

článkem“ nebo také „někdy pořádně těžkým řetězem“ mezi německým a tureckým státem. 51 

Volební témata a společenské problémy v Turecku se tak promítají i do Německa. Již v době 

rudo-zelené koalice turecká vláda zvažovala variantu, že by umožnila vlastním občanům 

usazeným v Německu právo účastnit se voleb. Doposud bylo možné volit jen v Turecku. 

                                                 
49 GANSEFORTH, Monika.  Die Rolle Deutschlands für das Verhältnis der Türkei zur Europäischen Union. In: 
LICHTENBERG, s. 66 
50 Proti kritice pacifistů postavila vláda argument, že v roce 2005 byla situace v oblasti dodržování lidských práv 
v Turecku od situace roku 1999 již natolik odlišná, že si je koalice jistá, že zbraně nebudou použity v občanské válce. 
 O totéž se vláda pokusila již v roce 1999, ale tehdy se neodvážila kvůli obvinění, že podporuje občanskou válku proti 
Kurdům, obchod dovést do zdárného konce 
51 SAUTER, s. 99 
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Turečtí občané z Německa, kteří se voleb chtěli účastnit, byli tudíž hromadně dopravováni 

autobusy na turecké hranice.  

  

6.2. Německý vliv na udělení statusu kandidáta pro vstup do EU Turecku  

 

Přímí účastníci summitu, který se konal 10. -11. prosince 1999 ve finském hlavním 

městě Helsinkách, si uvědomovali, že dělají rozhodnutí, které může výrazně ovlivnit budoucí 

podobu Evropské unie.  

Cesta k Helsinkám byla jak pro tureckou vládu, tak pro kancléře Schrödera trnitá. Ten si 

před summitem v Kolíně nad Rýnem v červnu 1999 vyměnil s tureckým premiérem Bülentem 

Ecevitem [čti bylentem edževitem] dopisy. Premiér Ecevit ve svém dopise vyjádřil ochotu 

plnit tzv. Kodaňská kritéria, což kancléř Schröder vřele ve svém dopise uvítal a nabídl, že 

vytvoří scénář nezbytných reforem, které by Turecko mělo provést na své cestě do EU. 

Německý kancléř rovněž vyjádřil nadšení nad snahou tureckého premiéra podniknout kroky 

ke sblížení s Řeckem. Summit byl však pro Schrödera hořkým zklamáním. Přestože jinak byl 

summit úspěšný, německému kancléři se přes veškerou snahu nepodařilo přesvědčit své 

kolegy v Evropské radě, aby stvrdili svůj závazek, že v případě splnění Kodaňských kritérií 

bude Turecku v prosinci téhož roku v Helsinkách udělen status kandidáta pro vstup do EU. 

Hlavními odpůrci byl řecký premiér Kostas Simitis a jeho švédský protějšek Göran Persson. 

Simitis zastával názor, že si cení turecké ochoty zlepšit dodržování lidských práv, nicméně by 

ocenil konkrétní pokroky v této otázce. Ve hře byla tehdy otázka budoucnosti vůdce PKK 

Abdullaha Öcalana [čti oedžalana], který byl odsouzen k smrti v době, kdy se již Turecko 

zavázalo trest smrti zrušit. 

 Snahy Gerharda Schrödera však neprázdno nevyzněly, jakkoliv to v danou chvíli mohlo 

vypadat. Německý kancléř dal totiž svým kolegům jasný signál, že Německo bere členství 

Turecka v Evropské unii vážně a hodlá tureckou kandidaturu podpořit. Tento moment patrně 

ovlivnil v následujícím období i rozhodování jiných států, jak se k otázce turecké kandidatury 

postavit. 

Ve své Pravidelné zprávě ze 13. října 1999 Evropská komise přiznala Turecku 

„základní rysy demokratického zřízení“, nicméně Kodaňská kritéria údajně nesplňovalo. 52 

                                                 
52 1999 Regular Report from the Commission on Turkey´s Progress Towards Accession. European Commission. 13. 10. 
1999.  Dostupný z WWW: <ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1999/turkey_en.pdf> (staženo 
dne/ověřeno k 11. 2. 2009) 
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Komise se shodla, že „dochází k vážnému omezování lidských práv a ochrany menšin. 

Mučení není prováděno systematicky, ale je stále rozšířené a úřady omezují svobodu projevu. 

Národní bezpečnostní rada stále hraje zásadní roli v politickém životě.“ 53 

Přestože Pravidelná zpráva vyzněla pro Turecko nelichotivě, bylo Turecko vzápětí 

uznáno kandidátem, tj. dříve, než dokonale splnilo Kodaňská kritéria. Komise se spokojila 

s vyjádřením, že Turecko splnilo daná kritéria „v dostatečné míře“. To byla částečná výhra 

jak pro tureckou vládu, tak pro kancléře Schrödera, který ve svém projevu před Spolkovým 

sněmem 3. prosince 1999 vysvětlil svou pozici. Pronesl, že není možné vyzdvihovat 

strategický význam Turecka pro Evropu a zároveň nedat Turecku jasnou perspektivu 

budoucnosti v ní. „Chceme evropské Turecko. Proto chceme dát Turecku hodnověrnou 

evropskou perspektivu.“54 

Po návratu z Helsinek prezentoval Schröder obšírně před Spolkovým sněmem motivace 

vlády vedoucí k podpoře turecké kandidatury do Evropské unie.55 Upozornil na to, že 

v Helsinkách šlo především o to, ukázat Turecku, že má rovné přístupové podmínky jako 

ostatní kandidátské země a dát tak německým Turkům naději, že země jejich původu má 

naději na jasné vyhlídky. Podle kancléře k dohodě přispěla zásadně řecká vláda Kostase 

Simitise, která ukázala vstřícný postoj vůči Turecku ve věci kyperské otázky. V okamžité 

reakci na Helsinky slíbil tehdejší turecký premiér Ecevit pokračovat v reformním kurzu a v co 

nejkratší lhůtě udělat rozhodující kroky, především zrušit trest smrti. 

Jistou roli hrálo, že němečtí Turci patří k voličům SPD (nebo Bündnis 90/Die Grünen), 

navíc v této době vrcholila debata o naturalizaci části turecké populace, kde koalice velmi 

obtížně prosazovala své stanovisko proti opoziční CDU a FDP a bylo tedy v kancléřově 

zájmu vystupovat s vnitřní integritou.56Turecká vláda sice očekávala od Německa 

bezvýhradnou podporu pro turecký vstup do EU, Schröder však byl realista, který si 

uvědomoval, že Turecko bez nutných reforem nemá v EU místo a vždy to zdůrazňoval. 

Německá veřejnost však z výsledků summitu v Helsinkách nijak unešena nebyla.  

Podle výzkumu Demoskopického institutu v Allensbachu považovalo rozhodnutí summitu 

uznat tureckou kandidaturu do EU za dobré jen 24% dotázaných. 52% oproti tomu si neumělo 
                                                                                                                                                                  
 
53 Tamtéž., s. 46 
54
Auch nach Europa. Schröder will die Türkei integrieren. Spiegel [online]. [Cit. 2009-02-12]. Dostupný z WWW: 

<www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,55030,00.html> 
55 Regierungserklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder zu den Ergebnissen des Europäischen Rates  in Helsinki 
von 10. /11. Dezember 1999 vor dem Deutschen Bundestag. 16. 12. 2006. European Navigator. Dostupný z WWW: 
<www.ena.lu/>.( Staženo dne/ověřeno k 11. 2. 2009) 
56 CDU v této době řešila, zda se může stát muslim členem křesťanské politické strany. 
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představit, co dobrého by jim turecký vstup mohl nabídnout.57 V Turecku však situace 

vypadala zcela obdobně. Turecké noviny Radikal zveřejnily po summitu v Helsinkách 

výsledky ankety, ve které se pro vstup vlastní země do EU vyslovilo jen 25,2 % dotazovaných 

Turků, zatímco 52% bylo proti vstupu. 58 

Přesto se Turecko stalo kandidátem do EU. Byli kancléř Schröder a ministr zahraničí 

Fischer těmi, kdo přesvědčili na podzim 1999 své evropské protějšky ke změně názoru na 

tureckou kandidaturu? 

Lze říci, že kancléř Schröder spolu s ministrem zahraničních věcí Fischerem byli mezi 

hlavními aktéry. Význam změny vlády v Německu pro uznání turecké kanditury, podpořil i 

tehdejší turecký ministr zahraničních věcí Ismail Cem [čti „džem“ ]: „Změna vlády 

v Německu byla rozhodujícím faktorem pro uznání Turecka za kandidáta do EU. Německo 

má velmi blízké vztahy s Německem. Zatímco minulá administrativa Helmuta Kohla se od 

Turecka distancovala, nová sociálně demokraticko-zelená vláda kandidaturu v EU silně 

podpořila.“59  Pro podporu udělení kandidatury se však vyjadřoval i britský premiér Tony 

Blair. Příznivý posudek vydal po Helsinkách i prezident Clinton.  

Podle Kramera šlo na summitu v Helsinkách o to, přesvědčit relevantní politické aktéry 

a tureckou veřejnost o tom, že perspektiva vstupu do EU je natolik realistická, že se vyrovná 

nákladům spojeným se splněním Kodaňských politických kritérií ve smyslu fundamentálních 

změn v pojetí státu a v důsledku toho i mocenské konstelace hlavních aktérů. 60 Pro početné 

příznivce turecko-nacionálního a státocentristicky chápaného kemalismu představovaly 

podmínky spojené s tureckým vstupem nepřijatelné změny v politickém sebepojetí 

kemalistické republiky.“ V Kodaňských kritériích se totiž projevuje liberálně-demokratická 

zásada přednosti občana a jeho zájmů před státem a společenstvím, což naráží na přednost 

jednoty Turecké republiky a tureckého národa před zájmy jednotlivce a jeho společenských 

organizací. 

 

 

 

                                                 
57 SAUTER, s. 96 
58 Tamtéž. 
59 CEM, Ismail. Turkey in the New Century. Speeches and Texts Presented at International Fora (1995- 2001). 2. 
vydání. Lefkosa: Rustem, 2001. ISBN  975-97030-2-5 
60 KRAMER, Heinz. Die Türkei im Prozess der „Europäisierung“. Das Parlament. Aus Politik und Zeitgeschichte. 
2004. Nr. 33-34. Dostupný z WWW <www.bundestag.de/dasparlament/2004/33-34/Beilage/003.html>. Staženo 
dne/ověřeno k 11. 2. 2009  
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6.3. Německá podpora při přejímání evropských standardů Tureckem  

(Twinning-projekty)  

 

Twinning je iniciativa Evropské komise směřující k podpoře kandidátských zemí 

v přejímání, implementaci a prosazování acquis communautaire. Jako taková funguje od roku 

1998, Turecko je oprávněno podávat vlastní projekty od roku 2002. Twinning- projekty tudíž 

slouží jako katalyzátory, které za pomoci expertů z členských zemí (tzv. Resident Twinning 

Advisor, RTA) uvádí do pohybu dosud nezpracované oblasti legislativy kandidátské země. 

Twinning experti, tj. experti působící na ministerstvech či případně na dalších institucích, 

bývají na dva roky vysláni do kandidátské země, kde pomáhají na odpovídajícím ministerstvu 

implementovat dohodnuté cíle projektu. 

 Každý Twinning projekt vzniká tím, že kandidátská země stanoví své potřeby v rámci 

politik Evropské komise a navrhne za podpory Evropské komise tzv. Twinning Fiche. 

Kandidátský stát má přitom právo určit, který členský stát se nejlépe hodí k vypracování 

návrhu, jak se má ke chtěnému výsledku dojít. Další krokem je vytvoření  Twinning smlouvy 

a spolu s ní projektového plánu s rozpočtem. Po dohodě mezi kandidátskou zemí a členskou 

zemí (případně zeměmi) smlouvu ještě prověří Evropská komise, načež všechny strany 

smlouvu podepíší. Následuje vyslání RTA do kandidátské země. Průběh projektu je 

monitorován delegací Evropské komise a pověřeným pracovníkem státní administrativy 

kandidátské země, měřen je ve čtvrtletních zprávách a v závěrečné zprávě. Evaluaci projektu 

provádí externí auditor a Evropský účetní dvůr. 

Turecku bylo v letech 2002-2005 věnováno 56 Twinning-projektů, přičemž do 23 z nich 

byla zapojena Spolková republika. Podle Neitzela, bylo do ledna 2005 Evropskou komisí 

přijato 19 z 23 návrhů Twinning projektů vypracovaných Německem. Spolupráce mezi 

Tureckem a Německem se realizuje v širokém spektru oblastí. 61  

   

 

 

 

 

                                                 
61 NEITZEL, Harald. German-Turkish  Environmental Cooperation for Sustainable Development.13. 12. 2005. 
Dostupný z WWW: <www.fz-juelich.de/ief/ief-ste/datapool/tuerkWorkshop/Neitzel.pdf>  (staženo dne/ověřeno k 11.2. 
2009) 
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Oblasti projektů, do kterých bylo Německo zapojeno, ukazuje následující tabulka 

 

Tab. I.  Twinning-projekty pro Turecko se zapojením Spolkové republiky       

                                                    

Sektory 2002 2003 2004 2005  

Zemědělství  1 1 1 1  

Životní prostředí — 1 2 1  

Sociální politika — — — —  

Standardizace a certifikace — 1 1 —  

Finance (hosp. soutěž,  

subvence, cla apod.) 

1 3    2 —  

 

Strukturální fondy 

— — — —  

 

Spravedlnost a záležitosti vnitra 

2 3 — —  

 

Energie 

— — — —  

Doprava — — 1 —  

Statistika — — — —  

Jiné 

 

— — 1 —  

Celkem 4 9 8 2  

 

 
Zdroj: Member States Involvement in Twinning Projects, Statistics Concerning the Twinning Project in Turkey (2002-
2007).Secretariat General for EU Affairs. Dostupné z WWW: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=40989&l=2  
(staženo dne/ověřeno k 11. 2. 2009) 

 

Já se zaměřím na projekty v oblasti „Spravedlnosti a záležitostí vnitra“, aby doplnily 

celkový obraz bezpečnostní spolupráce obou států, které byla věnována třetí kapitola. 

Turecko si v letech 2002-2005 vybralo Německo jako realizátora v pěti z devíti projektů 

spadajících do oblasti vnitřní bezpečnosti. Němečtí experti se v roce 2004 podíleli na 

projektech „Potírání organizované kriminality“ a „Boj proti praní špinavých peněz, 



Bakalářská práce 
 

42 
 

financování kriminality a terorismu“ (oba projekty realizovány Ministerstvem vnitra spolkové 

země Baden-Württemberg), „Posilování institucí k potírání obchodu s lidmi“ (Zemský 

kriminální úřad Berlin) a „Posilování soudních znalostí policie“ (Spolkový kriminální úřad). 

U spolupráce v této oblasti se jedná především o výměnu zkušeností a pomoc při adaptaci 

legislativy a úředních standardů v Turecku na „evropské standardy“.  

Chtěl bych na dvou Twinning-projektech, vypracovaných během vlády koalice,  

dokumentovat smysl a výsledky této formy spolupráce. 

Turecko představuje tranzitní zemi pro mnoho legálních i nelegálních migrantů 

z Blízkého Východu, Afriky i Asie. Nedostatečná kontrola hranic mezi Tureckem a jeho 

východními sousedy se stala opakovaně terčem ostré, nicméně oprávněné kritiky ze strany 

EU. Podle Kesera turecké bezpečnostní složky zadržely v letech 1995-2005 580 000 

nelegálních imigrantů a lze očekávat, že vzhledem k situaci na hranicích to je jen malá část 

těch, kteří přes hranice pronikli.62 Ve snaze zlepšit kontrolu hranic a sjednotit kompatibilitu 

tureckých údajů s evropskými, vznikl projekt TR03-JH-03: Posilování institucí k potírání 

obchodu s lidmi. Ten navázal na zákonné úpravy provedené tureckou vládou již v roce 2002, 

kdy byl vytvořen článek 36 Zákona o cestovních pasech (č. 5682), který určuje trest od 

jednoho do dvou let vězení za obchod s lidmi. V rámci zákonného balíčku schválil v srpnu 

2002 turecký parlament novelu Tureckého trestního zákoníku, jehož články 201a a 201b 

určují tvrdší tresty za obchod s lidmi. V roce 2004 byl k Tureckému trestnímu zákoníku 

připojen ještě článek 80, který razantně přitvrdil ve výši trestů- na osm až dvanáct let a 

finanční pokutu ve výši vězeňských sazeb na 10 000 dní.  

Německo spolu se Švédskem navíc financovalo řadu seminářů pro turecké úředníky 

zaměřených na praxi EU v oblasti potírání nelegální imigrace.63  

 Projekt byl úspěšný. Již v roce 2003 vznikl Národní akční plán, který priorizoval 

ochranu obětí a jejich fyzické, psychické a sociální zotavení. V rámci Národního akčního 

plánu vznikla dvě centra pro pomoc obětem postiženým obchodem s lidmi (v Turecku se 

jedná převážně o oběti nucené prostituce) v Istanbulu a Ankaře. V květnu 2005 byla 

vytvořena také linka pomoci pro oběti. Turecké ministerstvo zdravotnictví postiženým 

poskytovalo zdarma zdravotní pomoc a Ministerstvo vnitra obětem vydávalo povolení 

                                                 
62 KESER, Hasan.  Justice and Home Affairs: Europeanization of Turkish Asylum and Immigration Policy in the Light 
Of The Central and Eastern European Experience. Ankara Review of European Studies. Vol. 5,  No. 3, (Spring 2006), 
s. 115-130. Dostupné z WWW: <dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/16/6/470.pdf>,  (staženo dne/ ověřeno k 11.2. 2009) 
63 KIRISCI, Kemal. Border Management and EU-Turkish Relations: Convergence or Deadlock. Robert Schuman 
Centre for Advance Studies, 2007. Dostupný z WWW: <www.eui.eu/RSCAS/e-texts/CARIM-RR_2007_03.pdf>  
(staženo dne/ověřeno k 20.4.2009) 
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k pobytu na dobu šesti měsíců s možností prodloužení. Neziskové organizace poskytují 

obětem dokonce i ubytování. Turecká policie navíc v přístavech a na letištích rozdávala 

pamflety v turečtině, ruštině, rumunštině a angličtině. Vláda se rovněž snažila pomoci 

těhotným obětem obchodu s lidmi a vyhlásila vlastní kampaň „Have you seen my mother“.  

V roce 2006 Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) vyhlásila kampaň „Combating 

Trafficking: Turkey, Local Actions, Direct Assistance“64, která si klade za cíl nalezení řešení 

vhodných pro celou komunitu, zvyšování humanitární ochrany obětí obchodu s lidmi a trestní 

stíhání pachatelů. 

 V letech 2006-2009 vznikly další programy, například „Supporting Turkey´s Efforts  to 

Combat Human Trafficking and Promote Access To Justice For All Trafficked Persons“ 

implementovaný tureckým Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro 

migraci (IOM) a financovaný Evropskou unií. Jeho účel je podobný jako u předchozích 

programů a kampaní.   

Dalším analyzovaným projektem je projekt TR02-JH-06: Posilování boje proti 

organizovanému zločinu“, který měl za účel posílení institucí tureckého Ministerstva vnitra, 

Státní policie a četnictva při potírání organizovaného zločinu, tj. například při nelegálním 

držení, výrobě a pašování drog, zločinu páchaném prostřednictvím Internetu a high-tech 

technologií. Dále šlo o podporu těch složek policie, které jsou zapojeny do mezinárodní 

spolupráce při vyšetřování korupce. V neposlední řadě bylo součástí projektu opatření 

technického zázemí, vedoucího k posílení schopnosti policie analyzovat kriminalitu. 

Úspěšnost projektu se odrazila v Národní strategii proti organizovanému zločinu schválené 

v roce 2007. Strategie koncipuje oblasti metody efektivní spolupráce mezi strážci zákona a 

soudci a pokrývá rovněž boj s drogami a stimulanty.  

 Bezprostředním cílem zmíněných projektů bylo vypracování akčních plánů, které se 

promítly do konkrétních reformních kroků. 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Regulating Migration. International Organization for Migration.Turkey. Dostupný z WWW:  
<www.iom.int/jahia/Jahia/pid/812>  (staženo dne/ověřeno k 5. 5. 2009) 
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6.4. Vliv německé vlády při zahájení přístupových jednání s Tureckem v roce 2005 

 

Kancléř Schröder měl v Bruselu nepřímého spojence, německého politika SPD a v té 

době viceprezidenta Evropské komise, Güntera Verheugena, který byl rovněž silný zastánce 

budoucnosti Turecka v Evropské unii. Zda oba politici spolupracovali nebo jen sdíleli 

společnou ideu nelze jednoznačně prokázat. Günter Verheugen se domníval, že by Turecku 

neměla být odpírána perspektiva v EU. Kdyby Turecko mělo pocit, že je vytlačováno 

z Evropy, mělo by to zásadní geopolitické a strategické důsledky. To by se prakticky rovnalo 

odmítnutí vůči celému islámskému světu. Navíc by byl podle Verheugena reformní proces 

v Turecku byl záhy přerušen.65V září 2004, kdy expertní komise EU potvrdila, že v Turecku 

již neexistuje státem trpěné systematické mučení a že mučení vykonávali pouze jednotlivci 

nebo skupiny jednotlivců. V září turecký parlament schválil pod nátlakem EU rozsáhlou 

reformu trestního práva.  

Tento pokrok vedl k tomu, že 6. října 2004 Evropská komise doporučila zahájení 

jednání o vstupu Turecka do EU, přestože součástí doporučení byla i rozsáhlá kritika 

nedostatečných reforem. Günter Verheugen v návrhu vlastního doporučení pro zahájení 

jednání o vstupu Turecka formuloval vše tak, aby Komise dosáhla co nejširšího konsensu. 

„Zvolil jsem nejopatrnější přístup, jaký je vůbec možný. Mým cílem je vytvořit situaci, ve 

které budou moci v Turecku reformy pokračovat. Zároveň bych chtěl přispět k tomu, aby 

blížící se rozhodnutí nerozdělilo naše společnosti.“, řekl Verheugen dva dny před zveřejněním 

doporučení Komise.66 

Kancléř Schröder doporučení Komise velmi uvítal, rozhodnutí však spočívalo na 

Evropské radě. Ta 17. prosince 2004 schválila zahájení přístupových jednání s Tureckem a 

jejich začátek vytyčila na 3. října 2005. Jako předpoklad stanovila pokračování započatých 

reforem, další zlepšování situace v oblasti dodržování lidských práv a především podepsání 

dohody o celní unii s  deseti novými členy EU (mezi nimi i s Kyperskou republikou) ještě 

před začátkem jednání. 

Význam rozhodnutí pro Turecko, ale i pro jiné muslimské státy podtrhnul nebývalý 

zájem novinářů z muslimských států, který podle tehdejšího tureckého ministra zahraničních 

věcí Abdullaha Güla, dnešního tureckého prezidenta, poprvé početně předčil evropské 

                                                 
65 Verheugen: Türkei braucht „europäische Perspektive“. DDP-Wirtschaftdienst.24. 9. 2004. Dostupné na FACTIVA, 
(staženo dne/ ověřeno k 25.4. 2009) 
66 Verheugen: Türkei Bericht fällt kritisch aus. Frankfurter Rundschau. 4. 10. 2004. Dostupné na FACTIVA, (staženo 
dne/ ověřeno k 25. 4. 2009) 
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novináře. 67 Přestože není jisté, zda by to nebylo poprvé a naposledy, lze na tom 

dokumentovat, že určitý okruh muslimských států skutečně vztahy mezi EU a Tureckem 

vnímá a zajímá se o ně. 

 Summit tak vzal vítr z plachet tureckým nacionalistům, kteří nevěřili, že k zahájení 

jednání i vstupu vůbec dojde.68 Jeví se však, že Komise jednala pod tlakem rostoucího napětí 

turecké vnitropolitické situace. Již po summitu v Nice v roce 2000 byla turecká veřejnost 

rozčarována z faktu, že EU nepočítala s tureckým vstupem před rokem 2010. Rok 2001 

přinesl tzv. Accession Partnership, dokument Evropské rady vytyčující konkrétní kroky 

vedoucí ke členství. Turecká vláda na něj reagovala vytyčením vlastního Národního 

programu, ve kterém si vytyčila kroky, které podnikne. Ještě na podzim téhož rok turecký 

parlament schválil 34 ústavních dodatků. V roce 2002 proběhly volby, ve kterých vyhrála 

pro-evropská AKP, která vytvořila stabilní vládu ochotnou spolupracovat s EU. Přílišné 

prodlužování data zahájení vstupních rozhovorů by jen oslabovalo pozici demokratických sil 

v Turecku, a bylo tak jistým hazardem jak pro vládu premiéra Erdoğana tak pro EU a 

Německo. 

SPD začala být v tomto období v otázce přístupových jednání Turecka již rozštěpená. 

Rainer Wend, předseda zahraničního výboru Spolkového sněmu (SPD), poukázal na fakt, že 

ve skutečnosti většina SPD Turecko v EU nechce.69 Schröder potřeboval ujistit německou 

veřejnost, že ji nečeká ani masová imigrace muslimů ani miliardová zátěž. Německá 

veřejnost, která se na podzim 2004 ještě stále vyrovnávala s důsledky reformy Hartz IV a 

obávala se nezaměstnanosti a ztráty sociálních jistot, se cítila rozhodutím o zahájení jednání o 

tureckém vstupu do EU rovněž ohrožena. Podle Brüningové politika vůči Turecku vzbudila 

všeobecnou nelibost ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, která měla těsně před 

volbami do zemského sněmu.70 Přitom právě prohra ve volbách do zemského sněmu 

v Severním Porýní-Vestfálsku, kde SPD vládla 39 let, výrazně přispěla k předčasnému pádu 

vlády. Podle Maximycheva byla podpora Schröderovy vlády vůči tureckému vstupu do EU 

                                                 
67 Projev Abdullaha Güla na London School of Economics, Londýn, 14.3. 2005.In: GÜL, Abdullah. Yeni Yüzyilda Dis 
Politikasinin Ufuklari. Horizons of Turkish Foreign Policy in the New Century. 1. vydání. T. C. Disisleri Bakanligi 
Yayini, 2007 .ISBN 978-975-7307-67-9 
68 USLU, Nasuh. Turkish Foreign Policy In the Post-Cold War Period. 1. vydání. New York :Nova Science Publishers, 
Inc, 2004. .. ISBN: 1-590-33742-5 
69 Verheugen: Türkei Bericht fällt kritisch aus 
70 SPD murrt über Schröders Türkei-Kurs FOCUS (online). 10.10.2004. [Cit 2009-02-11]. Dostupný z WWW: 
<www.focus.de/politik/deutschland/spd-basis_aid_87368.html>  
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v očích německého voličstva jedním z nejvíce nepopulárních počinů. 71 Obavy německé 

veřejnosti z přílivu dalších tureckých přistěhovalců byly navíc ještě posíleny útoky 

v londýnském metru v červenci 2005, dva měsíce před předčasnými volbami. Angela Merkel 

usilující o blízké vztahy s Tureckem, ovšem bez perspektivy Turecka v EU, získala masovou 

podporu německé veřejnosti, což se odrazilo i na výsledku voleb. Podle Hesové přitom vedle 

Německa prakticky neexistuje jiná evropská země, kde by hlavní politické strany měly tak 

odlišný názor na budoucnost Turecka v EU. V žádné jiné zemi také nemá tato otázka tak silný 

vnitropolitický význam.72 

Slavnostnímu zahájení jednání o vstupu předcházel ještě summit 25 velvyslanců států 

Evropské unie v Lucemburku, kteří měli stanovit cíle pro přístupová jednání. Rakousko však 

dohodu blokovalo a požadovalo jako jediná členská země, aby byla Turecku vedle 

plnoprávného členství nabídnuta i alternativa. 3. října 2005 se 25 evropských ministrů 

zahraničí shodlo na rámcovém znění textu. Rakousko vzdalo svůj požadavek, že by Turecku 

měla být nabídnuta i jiná alternativa než plnoprávné členství, návrh, který turecké vlády od 

počátku odmítaly. Nakonec zůstalo u věty „Společným cílem jednání je členství“. V důsledku 

kompromisu bude na konci jednání o vstupu po 10 nebo 15 letech přezkoušeno, zda Turecko 

splňuje přístupová kritéria i zda bude Unie hospodářsky a politicky schopna Turecko 

pojmout. Pro žádného kandidáta nebyla laťka ještě nikdy tak vysoko jako pro Turecko. To 

však podmínky akceptovalo, a proto mohla přístupová jednání obratem začít ještě 3. října 

2005. 

 Role spolkové vlády spočívala v přesvědčovací schopnosti vůči svým evropským 

protějškům. Skutečností zůstává, že příznivcem tureckého vstupu do EU byli ve stejnou dobu 

i francouzský prezident Jacques Chirac a britský premiér Tony Blair. Země bývalého 

Východního bloku byly členy Unie příliš krátce, než aby zastávaly vůči další kandidátům 

apriori negativní stanovisko. Členské státy středovýchodní a východní Evropy s výjimkou 

Bulharska mají navíc jen velmi marginální zkušenosti s integrací muslimů do vlastních 

společností. 

 Přesto to byl právě Gerhard Schröder, kdo v závěru výkonu svého úřadu cestoval do 

Turecka, aby s premiérem Erdoğanem oslavil turecký úspěch. 

                                                 
71 MAXIMYCHEV, Igor. German Crisis and Russia. Russian Analytica. RAN No. 006. 30.9.2005, s. 123. Dostupný 
z WWW: <dlib.eastview.com/sources/article.jsp?id=8888272>,( staženo dne/ověřeno k  25.4. 2009) 
72 HESOVÁ, Zora. Turecké otázky v německých volbách. Mezinárodní politika 10/2005.  
S. 12. -14. 
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7.  Závěr 

 

V době vzniku rudo-zelené koalice na podzim 1998 bylo Turecko vázáno k EU doposud 

jen Asociační smlouvou a celní unií. Po lucemburském odmítnutí jeho ambicí o status 

kandidátského státu v roce 1997 panovalo ve vztazích především zklamání, zahořklost a 

bezradnost nad tím, co bude dále. Pád Kohlovy vlády přinesl však zlom- jak do německo-

tureckých, tak do turecko-unijních vztahů. Turecku se totiž jen rok po nástupu rudo-zelené 

koalice podařilo nečekaně získat status kandidáta a šest měsíců před Schröderovy 

administrativy Evropská rada rozhodla o zahájení jednání o vstupu Turecka do EU. 

Cílem této práce odpovědět na otázky zda, proč a jak německá vláda složená z členů 

SPD a Bündnis 90/Die Grünen (1998-2005) napomohla Turecku k získání statusu kandidáta 

pro vstup do EU v roce 1999 a k zahájení jednání o vstupu Turecka do EU v roce 2005 

Věřím, že se mi tyto otázky podařilo objasnit. 

 Kancléř Gerhard Schröder již během roku 1999 na summitu v Kolíně nad Rýnem 

loboval za tureckou kandidaturu. Tehdy neúspěšně. Evropská komise na podzim téhož roku 

však nečekaně souhlasila s tím, aby se Turecko stalo kandidátem na vstup. Tehdejší turecký 

ministr zahraničních věcí Ismail Cem uznává, že nová vláda v Německu byla „rozhodujícím 

faktorem“, který umožnil tureckou kandidaturu. 

 O pět let později mělo Turecko za sebou sérii úspěšných reforem.Odstranilo trest smrti, 

zakázalo mučení ve vězení, rozšířilo práva menšin a ukázalo dobrou vůli při řešení kyperské 

otázky. Turecká vláda zvolená v roce 2002 se rovněž ukázala být pro-evropským, 

důvěryhodným partnerem pro německou vládu, přestože prováděla nutné reformy svým 

vlastním tempem. Trvalá podpora německých vládních stran plnohodnotnému členství v EU 

tak postupně přinesla své výsledky, přestože optimismus vlády nesdílela ani opozice 

CDU/CSU a FDP, ani většina německé veřejnosti. Silného spojence měla rudo-zelená koalice 

naštěstí přímo v Bruselu. Eurokomisař pro rozšíření a od roku 2004 místopředseda Evropské 

komise, Günter Verheugen, dříve čelní politik SPD, sdílel stejnou vizi Turecka v Evropě jako 

německá vláda. 

 Neoblomná podpora tureckému vstupu vycházející z přesvědčení, že to bude pro 

Německo ekonomicky i z hlediska mezinárodní bezpečnosti nejlepší z možných řešení nalezla 

rezonanci i v Turecku, kde byl kancléř Schröder vždy srdečně vítán.  

V Evropě ve srovnatelném období neexistovala vláda, která by takto výrazně hájila  
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plnohodnotné členství Turecka v EU, před opozicí, většinou veřejnosti i značnou částí svých 

stranických kolegů. V rámci bilaterální spolupráce Spolková republika konkrétními kroky 

stejně jako konstruktivní přátelskou kritikou účinně usilovala, aby Turecko dosáhlo 

nejbližšího cíle na obzoru, ať již v podobě uznání statusu kandidáta na vstup do EU nebo 

zahájení jednání o vstupu do EU. Vzhledem k významu německého státu v kontextu EU, si 

proto odvažuji tvrdit, že má hypotéza, že rudo-zelená koalice byla hlavním partnerem 

Turecka, který svou vstřícnou, nicméně však konstruktivní a otevřenou politikou, balancující 

mezi zájmy vlastními, zájmy EU i tureckými, přivedl Turecko o značný stupeň blíže 

k budoucímu možnému členství v EU, se potvrdila.  

Spolupráce mezi rudo-zelenou koalicí a tureckými vládami však přinesla některé 

zajímavé výsledky. Jedním z nich je otázka turecké vládní podpory integraci Turků 

v Německu a integračním kurzům. Turecká vláda vyšla vstříc německé, když revidovala 

zákon o státním občanství ve věci dvojího státního občanství německých Turků. Spolková 

republika pomáhala Turecku školit úředníky, trénovat policii, úspěšně obě vlády 

spolupracovaly při potírání organizovaného zločinu a nelegální migrace. Zároveň se 

zintenzivňovaly obchodní vztahy, rostl počet německých investic v Turecku a tureckých 

investic v Německu 

Paradoxně však byla podpora tureckému vstupu nakonec jedním z hlavních faktorů, 

který vedl k volební porážce při zemských volbách v Severním Porýní-Vestfálsku, jež uspíšila 

předčasný pád rudo-zelené vlády v červenci 2005. S ní skončilo Turecku období výrazné 

podpory od německé vlády.  

Přestože rudo-zelená koalice Turecku napomohla udělat další dva kroky vstříc nejasné 

budoucnosti v Evropské unii, ukáže až čas, zda Turkům a Evropě opravdu pomohla. 

Z perspektivy roku 2009 turecká vláda doposud uzavřela jen jednu vyjednávací kapitolu a 

německá kancléřka Angela Merkel spolu s francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym 

platí za hlavní odpůrce plnohodnotného členství Turecka v EU. Zda Turecko do Unie nakonec 

vstoupí, není nyní o nic jasnější než v roce 2005. 
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Resumé 

  
Vláda Gerharda Schrödera vstup Turecka do Evropské unie výrazně podporovala. 

Měla pro to několik hlavních důvodů. Hlavním z nich byl patrně zájem o rychle se rozvíjející 

ekonomiku Turecka, jehož nejvýznamnější obchodní partner je právě Německo. Schröder měl dále 

zájem na konsolidaci otázky integrace Turků žijících v Německu, jejíž úspěch do velké míry závisí 

na politické situaci v Turecku. Rudo-zelená koalice viděla v tureckém členství plynulé pokračování 

Asociační dohody Turecka k EHS z roku 1963 a celní unie. Schröder sdílel spolu komisařem pro 

rozšíření Günterem Verheugenem, rovněž německým sociálně demokratickým politikem, naději, že 

vyhlídka plnoprávného členství v EU bude motivovat turecké vlády k dalekosáhlým reformám státu 

a ekonomiky. Očekávali, že demokratizace Turecka a jeho přibližování demokraciím západního 

typu ulehčí dialog s islámskými zeměmi a zvýší bezpečnost Německa i Evropy. 

Koalice úzce spolupracovala s tureckými vládami v oblasti boje proti organizovanému 

zločinu, terorismu, školení státních úředníků a policistů. V rámci Twinning-projektů podporovala 

tureckou vládu při přechodu na standardy EU v různých oblastech politické práce, sahající od 

životního prostředí až po boj proti obchodu s lidmi. 

V Evropě ve srovnatelném období neexistovala vláda, která by takto výrazně hájila 

plnohodnotné členství Turecka v EU, před opozicí, většinou veřejnosti i značnou částí svých 

stranických kolegů. Podpora vstupu Turecka do EU nakonec byla i jedním z hlavních faktorů 

předčasného pádu vlády koalice. 

 Přestože rudo-zelená koalice Turecku napomohla udělat dva vstřícné kroky k nejasné 

budoucnosti v Evropské unii, podle mého názoru ukáže až čas, zda Turkům a Evropě opravdu 

pomohla. Z perspektivy roku 2009 turecká vláda totiž doposud uzavřela jen jednu vyjednávací 

kapitolu. Německá kancléřka Angela Merkel spolu s francouzským prezidentem Nicolasem 

Sarkozym platí za hlavní odpůrce plnohodnotného členství Turecka v EU. Zda Turecko do Unie 

nakonec vstoupí, není nyní o nic jasnější než v roce 2005 
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Resumé 
 
 The Goverment of Gerhard Schröder strongly supported the entrance of Turkey into the 

European Union. This was for several main reasons. The main of them was apparently the interest 

in the fast-growing economy of Turkey, whose most important trading partner is Germany. 

Schröder was also interested in the consolidation of the integration of Turks living in Germany, 

success of which largely depends on the political situation in Turkey. The Red-Green Coalition saw 

the continuity of Turkey´s Association Agreement with EEC of 1963 and the Customs Union in the 

Turkish membership. Schröder together with Günter Verheugen, also German Social Democratic 

politician and EU Commissioner for Enlargement, shared the hope that the prospect of full EU 

membership will encourage the Turkish government for far-reaching reforms of the state and 

economy. They expected that the democratization of Turkey and its approximation towards the 

Western-type democracies might facilitate dialogue with the Islamic countries and increases the 

security of Germany and Europe.  

The coalition worked closely with Turkish governments to combat organized crime, 

terrorism and in training of civil servants and police officers. Within the framework of Twinning 

projects the Turkish government was supported in the transition to EU standards in various areas of 

policy work, ranging from the environment protection to traffickingcombat. 

In Europe, in the same period there was no goverment, which would so strongly defend 

Turkey´s membership in the EU against the opposition, the majority of the public as well as a 

substantial part of its party colleagues. Support for Turkey´s accession to the EU  was eventually a 

major factor in the early fall of the coalition government. Although the Red-Green coalition has 

helped Turkey to make two steps towards the unclear future in the European Union, in my view 

time will have to tell, whether it really helped both Turkey and European Union. From the 

perspective of 2009, the Turkish government has closed only one negotiating chapter. German 

Chancellor Angela Merkel together with French president Nicolas Sarkozy are considered the major 

critics of full membership of Turkey in the EU.Also, whether Turkey will enter the EU eventually, 

is no clearer now than in 2005. 
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