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Anotace 

Diplomová práce „Severské státy a jejich podpora Estonsku, Lotyšsku a Litvě na jejich 

cestě do evropských struktur“ pojednává o zahraniční politice Dánska, Švédska a Finska 

ke třem pobaltským státům v devadesátých letech. Hlavní důraz je kladen na bilaterální 

podporu, kterou tři severské státy poskytly Estonsku, Lotyšsku a Litvě na jejich cestě do 

evropských struktur, zvláště do EU. Práce se snaží vysvětlit, co vedlo severské státy 

k tak výrazné podpoře pobaltských států v devadesátých letech a jaké motivy lze za 

touto podporou najít. Přestože je hlavní důraz kladen na vývoj v devadesátých letech, 

práce se stručně věnuje i historii vztahů mezi severskými a pobaltskými státy. Tento 

náhled do historie umožní určit změny, ke kterým došlo v zahraniční politice Dánska, 

Švédska a Finska k pobaltským státům v devadesátých letech. Hlavní teze práce je 

založena na tvrzení, že přestože severské státy měly několik důvodů pro podporu 

pobaltských států, bezpečnostní motivy lze považovat za hlavní důvod aktivní 

zahraniční politiky severských států v Pobaltí. Práce poskytuje přehled motivů 

severských států, které je vedly k podpoře pobaltských států a zároveň se snaží poukázat 

na rozdíly a podobnosti v zahraniční politice tří severských států k Estonsku, Lotyšsku a 

Litvě.   

 

Annotation 

Diploma thesis „Nordic countries and their support of Estonia, Latvia and Lithuania on 

their way to European structures“ deals with foreign policies of Denmark, Sweden and 

Finland towards three Baltic countries in the 1990s. The paper is focused on Danish, 

Swedish and Finnish bilateral support of three Baltic countries on their way to European 

structures, particularly to the EU. The thesis strives to explain a rationale and motives 

which were behind decisions of Nordic countries to help Baltic countries in the 1990s. 
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Although the thesis is primarily focused on a development in the 1990s, a short part is 

also devoted to a historical development of the relations between Nordic and Baltic 

countries. This historical excursion helps to identify changes of Nordic foreign policies 

(Baltic policies) which occurred in the 1990s. The main proposition of this thesis is a 

statement that though there were several motives behind decisions of Nordic states to 

help Baltic countries, the main factor which caused high involvement of Denmark, 

Sweden and Finland in the Baltic Sea area were security related factors. The thesis also 

offers a summary of some motives which were behind high involvement of Nordic 

countries in the region and provides some similarities and differences in Baltic policies 

of Denmark, Sweden and Finland in the 1990s.   
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1. Úvod 

Oblast Baltského moře byla po celá staletí chápána jako prostor, který 

využíval moře a námořní cesty k interakci mezi jednotlivými národy žijícími v 

jeho bezprostřední blízkosti. Baltské moře bylo chápáno spíše jako sjednocující 

prvek než jako bariéra ve vzájemných vztazích. Prostor Baltského moře se však 

nevyznačoval pouze spoluprací a zdravou konkurencí, jak tomu bylo např. 

v období hanzy. Spolupráce národů okolo Baltského moře byla v minulosti spíše 

výjimkou než pravidlem. Mnohem častěji se zde státy uchylovaly ke krvavým 

konfliktům, které jim měly zajistit dominanci v severní Evropě. 

Nicméně 20. století, a zvláště jeho poslední dekáda znamenala pro Baltské 

moře posun od konfrontace ke spolupráci. Pád železné opony, sjednocení 

Německa, rozpad Sovětského svazu a znovuzískání nezávislosti pro tři pobaltské 

státy byly klíčovými událostmi, které zahájily novou etapu v historii Baltského 

moře. Železná opona se stala minulostí a kontakty mezi jednotlivými národy, které 

byly násilně přerušeny, mohly být znovu obnoveny. Jednotlivé státy byly těmito 

událostmi nuceny rychle přehodnotit svá stanoviska a znovu definovat svou pozici 

ve změněném prostoru Baltského moře. 

Severským státům se v průběhu studené války úspěšně dařilo zůstat mimo 

hlavní linie konfrontace mezi „Východem“ a „Západem“ a zajistit severní Evropě 

status tzv. „oblasti nízkého napětí“ (low tension area)1. Ve snaze udržet si tento 

status praktikovaly severské státy co nejméně konfrontační politiku vůči 

Sovětskému svazu. Výsledkem této politiky bylo, že severské státy během 

prakticky celé studené války přehlížely začlenění Estonska, Lotyšska a Litvy do 

SSSR a považovaly tyto státy za součást Sovětského svazu.  

Zahraniční politika severských států byla proto během studené války 

zaměřena především na udržování a podporování světového míru prostřednictvím 

vysoké angažovanosti v rámci OSN a mírových operací pod mandátem OSN. Tato 

vysoká angažovanost severských států v rámci OSN bývá vysvětlována částečně 

tak, že severské státy cítí povinnost pomáhat obyvatelům méně „šťastných“ států, a 

                                                 
1 Oblast nízkého napětí nebo low tension area byl termín používaný pro oblast severní Evropy v době 
studené války, kdy Norsko, Dánsko, Švédsko a Finsko nespolupracovaly v bezpečnostních otázkách a 
svou spolupráci zaměřovaly na praktické oblasti, jako je školství, kultura a životní prostředí. Ani jeden 
z těchto států nechtěl, aby se ze severní Evropy stala militarizovaná oblast, která byla charakteristická pro 
střední Evropu. Proto Dánsko a Norsko, i když členové NATO, praktikovaly velice restriktivní spolupráci 
v této organizaci, která spolu s neutralitou Švédska a Finska přispívala k nízkému napětí v regionu.  
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částečně je tato angažovanost chápána jako následek studené války, kdy severské 

státy ve snaze udržet „oblast nízkého napětí“ měly jen malý manévrovací prostor 

pro aktivní evropskou zahraniční politiku, a angažovaly se tedy především ve 

třetím světě. Proto severské státy samy sebe charakterizovaly jako tzv. „třetí cestu“ 

v jinak bipolárně rozděleném světě.  

Změny, které se udály na konci osmdesátých a začátku devadesátých let, 

však postavily severské státy před otázku, jak reagovat na nové geopolitické 

uspořádání v Evropě. V bezprostřední blízkosti severských států znovu nabyly své 

nezávislosti tři pobaltské republiky, a navíc události v Sovětském svazu (pokus o 

puč ze srpna 1991) způsobily obavy mezi politiky ze severských států, že by v této 

části Evropy mohlo vzniknout mocenské vakuum, které by bylo v naprostém 

kontrastu s „oblastí nízkého napětí“. 

Devadesátá léta tak přinesla zásadní změnu zahraniční politiky severských 

států. Dánská, finská a švédská vláda postupně obrátila svou pozornost směrem 

k zemím ležícím v jejich bezprostřední blízkosti ve snaze zabránit destabilizaci 

baltského regionu. Výsledkem této stupňující se angažovanosti je vznik bezpočtu 

regionálních organizací a rad s důrazem na „nízkou politiku“. Spolupráce se týká 

takových oblastí, jako je ochrana životního prostředí, boj s organizovaným 

zločinem, praní špinavých peněz, boj s nelegální migrací, kultura, vzdělání atd. 

Tato vysoká angažovanost severských států v jejich bezprostředním okolí se 

také promítla v jejich postoji k východnímu rozšíření Evropské unie. Severské 

státy byly prakticky jedněmi ze států nejvíce obhajujících východní rozšíření o 

všechny tři pobaltské státy, společně s dalšími kandidátskými státy z východní a 

střední Evropy. Reaktivní zahraniční politika těchto států za studené války byla 

nahrazena proaktivní zahraniční politikou v devadesátých letech, která se zvláště 

viditelně projevila ve vztahu ke třem pobaltským státům. 

  

1.1 Vymezení práce a hlavní otázky práce 

Tato práce se zabývá zahraniční politikou severských států Dánska, Finska 

a Švédska k pobaltským republikám Estonsku, Lotyšsku a Litvě v devadesátých 

letech. Hlavní důraz je kladen na začleňování pobaltských států do evropských 

struktur, zvláště EU, a roli, jakou v tomto procesu hrály tři severské státy a jejich 

vlády. Geograficky by do skupiny severských států měly patřit Norsko a Island, 
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nicméně kvůli rozsahu této práce, geografické lokalitě a jejich menší 

angažovanosti v oblasti Baltského moře nejsou zde tyto státy zahrnuty pod pojem 

severské státy. Cílem práce je určit faktory, které nejvíce ovlivnily severské státy 

v jejich podpoře třem pobaltským státům, a zároveň určit rozdíly a společné prvky 

dánské, finské a švédské podpory těmto státům.  

Časově se práce zaměřuje hlavně na období od roku 1989 do konce roku 

1999, tedy období, které bylo charakteristické stupňující se podporou severských 

států třem pobaltským republikám. Konec osmdesátých let znamenal 

znovuobnovení zájmu severských států o Pobaltí a konec devadesátých let 

znamenal, že všechny pobaltské státy získaly možnost stát se členy EU již v první 

vlně rozšiřování.  

Severské státy jsou členy Evropské unie, přesto jejich postoj k evropské 

integraci zůstává poněkud rezervovaný – to platí hlavně v případě Dánska a 

Švédska. Proto zde vyvstává otázka, co vedlo tři severské státy k intenzivní 

podpoře tří pobaltských států na jejich cestě do evropských demokratických 

struktur, zvláště do EU, a jaké byly jejich motivy? Jaké byly hlavní priority 

severských států s ohledem na začleňování pobaltských států do evropských 

struktur? Je zde možné mluvit spíše o altruismu, nebo pragmatismu severských 

států v jejich přístupu k pobaltským státům? Jak dalece se změnil přístup 

severských států k pobaltským republikám po pádu železné opony? Byla reakce na 

znovuzískání nezávislosti pro pobaltské republiky podobná ve všech třech 

severských státech, nebo zde byly určité rozdíly? Pokud ano, jaké faktory měly 

vliv na tento rozdílný přístup? Je zde možné mluvit o soupeření severských států 

v jejich podpoře pobaltským státům a jejich přibližování se k EU? 

Přestože severské státy jsou si v mnohém podobné – sdílení stejných 

demokratických hodnot, podobné fungování kulturních, politických, 

hospodářských a sociálních institucí, blízkost politických systémů, geografická 

„perifernost“, jazyková podobnost a převládající protestantismus – existují oblasti, 

v nichž se znatelně odlišují. Tyto rozdíly jsou zvláště patrné v jejich podpoře 

pobaltským státům v devadesátých letech a intenzitě této podpory. Zatímco 

Dánsko, geograficky nejdále od hranic SSSR/Ruska, podporovalo zahájení 

přístupových rozhovorů se všemi pobaltskými státy najednou, Finsko, které má 

1300 km dlouhou hranici s Ruskem, bylo v této otázce poněkud opatrnější. V obou 

případech hrály důležitou roli geografické a bezpečnostní úvahy. 
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Hlavním bodem této práce je tvrzení, že podpora severských států třem 

pobaltským státům byla založena na pragmatickém uvažování vlád v Kodani, 

Stockholmu a Helsinkách. Toto tvrzení samozřejmě nepopírá, že určitou roli 

sehrály i altruistické motivy. Nicméně tato práce se snaží dokázat, že bezpečnostní 

a ekonomické zájmy severských států znatelně převažovaly. Obava, že by se 

pobaltské státy mohly stát jakousi nestabilní „šedou zónou“ v bezprostřední 

blízkosti severských států, zde hrála rozhodující roli. Tento pragmatismus 

severských států je zvláště patrný v letech 1989–1991, které znamenaly pro 

pobaltské státy návrat mezi nezávislé státy. Tato práce, tedy na rozdíl od Anniky 

Bergman z univerzity v Edinburku2, která vidí jako hlavní motiv severské podpory 

pobaltských států altruismus a tradici severských států pomáhat méně rozvinutým 

státům, považuje za hlavní motivy severských států pragmatismus. 

Důvodem, proč se tato práce zabývá severskými státy a jejich podporou 

třem pobaltským státům, je hned několik. Konec studené války a obnovení 

nezávislosti Estonska, Lotyšska a Litvy radikálně přeměnily region Baltského 

moře, který se postupně stal oblastí s největším počtem regionálních uskupení 

v Evropě. Severské státy měly v tomto procesu nezanedbatelný přínos. Byly to 

právě tyto státy, které horlivě lobbovaly za pobaltské státy v EU. Domnívám se, že 

přínos severských států k východnímu rozšíření EU o pobaltské státy je natolik 

důležitý a přínosný, že si zaslouží pozornost této práce. Dále se domnívám, že 

v České republice se jen málo ví o tom, jak důležitou roli sehrály severské státy ve 

stabilizaci celého baltského regionu, který se tak stal „laboratoří Evropy“. 

Posledním, ačkoliv neméně důležitým faktorem, který měl vliv při výběru tématu 

této práce, je můj velmi pozitivní vztah k severským státům, k jejich institucím, 

společnosti a jejich politickému systému. 

Hlavními materiály použitými v této práci jsou publikace a prameny, které 

byly publikovány v anglickém jazyce a pochází od odborníků působících na 

Dánském institutu mezinárodních vztahů, Finském institutu mezinárodních vztahů 

a Švédském institutu mezinárodních vztahů, jakožto i profesorů na Kodaňské 

univerzitě. Pro získání oficiálních dokumentů a ostatních pramenů byly kromě 

internetu využity knihovny Švédského a Dánského institutu mezinárodních vztahů, 

                                                 
22 Bergman, Annika: The Nordic States, Adjacent Internationalism and Process of Civil Regionalisation, 
paper presented at the 53rd Annual Conference of PSA, University of Leicester, 15th-17 April 2003, s. 1–
3. 
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Kodaňské univerzity, královské knihovny v Kodani a ve Stockholmu, parlamentní 

knihovny a knihovny Akademie věd ČR. Samozřejmě jsou v práci použity 

dokumenty publikované Evropskou unií nebo jejími institucemi. Materiálů 

k tomuto tématu psaných v českém jazyce je jen několik, většinou se jedná o 

články v odborných periodikách. Jedinou česky psanou knihou zabývající se 

problematikou baltského regionu je práce od Iivi Zajedové z roku 20063.  

Je zajímavé, že doposud nebyla vydána žádná anglicky psaná publikace či 

ucelenější studie, která by se výhradně zabývala přínosem severských států 

k východnímu rozšíření EU o pobaltské státy a komparací mezi dánským, finským 

a švédským přínosem k tomuto procesu. V současnosti existuje řada článků a 

podkapitol, které se tomuto tématu věnují, nicméně ucelenější publikace zatím 

neexistuje. Pro historický přehled, který je nutný k následné analýze změn, k nimž 

došlo v devadesátých letech, je použita starší literatura, avšak většina literatury 

použité v této práci je novějšího data. 

 

1.2 Metodologie a struktura práce  

Aby bylo možné co nejlépe analyzovat změny, ke kterým došlo v zahraniční 

politice tří severských států k jejich pobaltským sousedům v devadesátých letech, 

zvolil jsem ve své práci teorii Charlese Hermanna4, která vysvětluje změnu 

zahraničních politik pomocí několika faktorů. Tato metoda byla vyvinuta hlavně 

pro sledování změn v zahraniční politice USA, nicméně tento teoretický přístup 

byl již v minulosti několikrát použit pro analýzu změn v zahraniční politice 

Dánska a Švédska5. Proto se domnívám, že tato teorie je vhodná i pro analýzu 

změn v zahraniční politice tří severských států a jejich postojů k pobaltským 

republikám. 

Podle Charlese Hermanna může zahraniční politika prodělat čtyři druhy 

změn:  

                                                 
3Zajedová, I.: Pobaltská regionální spolupráce. Praha, Karolinum 2006.  
4 Hermann, F. Charles: Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy, 
International Studies Quartely (1990) 34. 
5 Viz např. Karlsson, Michael and Olav F. Knudsen: “Sweden and the Baltic States” in Huldt, B. and T. 
Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing 
National Policies, Swedish National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of 
the CFSP conducted by the Finnish Institute of International Affairs and the Institute für Europäische 
Politik, 2001. 
Pedersen, Thomas: Changing Course: Denmark, Sweden and the EU, Aarhus University, 1995. 
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1. Změna může mít podobu jen drobného přizpůsobení nebo korekce 

zahraniční politiky daného státu. Zahraniční politika se v tomto 

ohledu razantně nezmění, změna je patrná pouze v „intenzitě“, 

jakou je daný zahraničněpolitický cíl sledován. 

2. Formu programové změny, kdy se změní způsob, jakým je daný 

problém řešen. Tato změna znamená, že k řešení daného 

zahraničněpolitického problému je použit nový instrument: například 

místo tradiční diplomacie se využije hrozba vojenskou silou. 

3. Změna může být identifikována s určením nových cílů zahraniční 

politiky a problémů, které je třeba řešit. 

4. Nejradikálnější změna je pak spojována s celkovou reorientací 

zahraniční politiky, kdy se například neutrální stát stane členem 

vojenské aliance nebo členem EU (Švédsko, Finsko). 

Hermann ve svém teoretickém přístupu dále identifikuje čtyři hlavní 

faktory, které mají klíčový vliv na změnu zahraniční politiky: 

1. Změna zahraniční politiky určitého státu může být způsobena vlivnou 

osobou se silnou vizí a přesvědčovacími schopnostmi v čele státu 

(prezident, premiér, ale i ministr zahraničí). Tato osoba je pak za 

určitých okolností schopna prosadit svou vizi o směřování zahraniční 

politiky státu. 

2. Změna zahraniční politiky může být také zapříčiněna vlivem nebo 

působením byrokratického aparátu či jiné vlivné skupiny aktivní 

v politice, která působí ve prospěch změny zahraniční politiky. Tento 

faktor je velice zajímavý, protože obecně je byrokracie chápána jako 

odpůrce radikálních změn.  

3. Změnu může způsobit i změna postojů politicky významné části 

společnosti nebo i obyčejné veřejné mínění. V tomto ohledu je asi 

nejdůležitější názor různých obchodních skupin a hospodářských 

komor, ochránců lidských práv nebo i ochránců životního prostředí, 

kteří mohou velmi účinně tlačit na změnu politiky. 

4. Změna zahraniční politiky může být způsobena dramatickou 

změnou v mezinárodním uspořádání. Tato změna může být 

povahy jak politické, tak i ekonomické.  
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Přestože některé faktory hrají bezesporu větší roli při změně zahraniční politiky 

než jiné, je třeba si uvědomit, že výsledná zahraniční politika je souborem působení 

všech faktorů.  

Hermannova teorie klade také důraz na rozhodovací proces, který vede ke 

změnám. Nicméně protože tato práce je empirickou studií, zaměřím se zde pouze na 

čtyři druhy změn a na faktory, které tyto změny mohou způsobit. Rozhodovací proces, i 

když je velmi důležitý, nebude brán v úvahu. 

Ještě předtím, než přistoupím k vytyčení struktury práce, je třeba objasnit dva 

pojmy, které budou v této práci často používány. Pokud se zde hovoří o Pobaltí, jsou 

tím míněny tři pobaltské státy, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Na druhou stranu, pokud se 

v práci objevuje pojem baltský nebo baltský prostor, má se tím na mysli prostor, který 

zahrnuje všechny státy s přístupem k Baltskému moři.   

Práce začne náhledem do historie vztahů mezi severskými a pobaltskými státy 

před rokem 1989. Tato exkurze do historie vzájemných vztahů je důležitá, neboť nám 

umožní analyzovat změny, ke kterým došlo v průběhu devadesátých let v zahraniční 

politice tří severských států a jejich vztahu k pobaltským státům. Bez znalosti vztahů 

mezi pobaltskými státy a severskými státy v historii by tato analýza nebyla možná.  

Další části práce budou rozděleny chronologicky, čímž bude možné lépe 

porovnávat změny v zahraniční politice Dánska, Finska a Švédska ke třem pobaltským 

státům. Chronologické rozdělení práce bude následující: druhá část práce se bude 

zabývat obdobím od konce 80. let do roku 1991. Pád železné opony a následný rozpad 

Sovětského svazu bylo období charakteristické růstem angažovanosti severských států v 

pobaltských státech. V tomto období postupně severské státy obrátily pozornost na své 

východní sousedy a oficiálně uznaly jejich nezávislost. Další část práce pokrývá období 

od roku 1991 do roku 1995. Rok 1995 znamenal pro Lotyšsko, Litvu a Estonsko novou 

etapu ve vztahu k EU. V tomto roce EU podepsala s pobaltskými státy Evropské 

dohody, které výslovně uváděly, že cílem je budoucí členství pobaltských států v EU. 

Zároveň se pomoc severským státům v této době začíná soustřeďovat na pomoc 

pobaltským státům v jejich přibližování k EU. Předtím byla pomoc soustředěna hlavně 

na stabilizaci bezpečnosti Estonska, Lotyšska a Litvy a jejich ekonomickou 

transformaci, šlo především o technickou pomoc. Další část se zabývá obdobím od roku 

1995 do konce roku 1999. Toto období je charakteristické výraznou snahou Dánska a 

Švédska ovlivnit rozhodnutí orgánů EU a zahájit přístupové rozhovory se zbylými státy 

střední a východní Evropy, tedy i Lotyšskem a Litvou, které byly zpočátku vyloučeny z 
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„první vlny“ rozšiřování. Rok 1999 pak znamenal, že i zbylé kandidátské státy budou 

mít teoretickou šanci stát se členy EU již v první vlně rozšíření. 

Následující část bude věnována motivům, které severské státy vedly v jejich 

podpoře pobaltských států. 

Poslední část pak poskytne přehled rozdílů a podobností v dánské, finské a 

švédské politice k pobaltským státům v devadesátých letech a také odpovědi na otázky 

položené v úvodu práce. Zároveň poslední část shrne změny, k nimž došlo v zahraniční 

politice tří severských států, a zrekapituluje faktory, které za těmito změnami stály.       
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2. Historie vztahů mezi severskými a pobaltskými 

státy 

Zeměpisná poloha Baltského moře a národů žijících v jeho blízkosti se stala 

určujícím prvkem pro vztahy v tomto regionu. Bismarck jednou uvedl, že geografie a 

zeměpisná poloha jsou jediným stabilním prvkem mezinárodních vztahů6. Pro region 

Baltského moře je toto tvrzení více než pravdivé. 

 

2.1 Od Vikingů po první světovou válku  

Tato část práce se soustředí na historii vztahů mezi severskými státy a Pobaltím. 

Historie kontaktů mezi západní částí a východní částí Baltského moře je z našeho 

pohledu důležitá nejenom proto, že určuje dnešní vztahy v regionu, ale také nám lépe 

pomůže analyzovat změny, ke kterým došlo v regionu po pádu železné opony. Je třeba 

si uvědomit, že severské státy jsou dnes pro pobaltské státy jedny z nejdůležitějších 

partnerů, a právě abychom vysvětlili toto „partnerství“, je třeba se podívat do historie. 

O dominanci v regionu Baltského moře soupeřilo vždy několik národů. Dánsko, 

Švédsko, Polsko, Rusko a řád německých rytířů (později Prusko/Německo) sváděly boj 

o nadvládu v této části Evropy. První dominující silou v regionu byli Vikingové, kteří 

využívali řeky a východní pobřeží Baltského moře jako bránu na cestě do Orientu. 

Jejich říše se rozkládala od východního pobřeží Baltu po jižní Grónsko.  

V roce 1219 se dánskému králi Waldemarovi II. podařilo získat severní část 

Estonska pod svoji nadvládu. Waldemar II. zde pojmenoval svou pevnost Reval, která 

byla později přejmenována Estonci na Tallin (v dánštině to znamená dánské město). 

Nicméně narůstající tlak řádu německých rytířů a finanční krize dánského království ve 

14. století znamenaly, že v roce 1347 Dánové prodali svou část Estonska řádu 

německých rytířů, který tak kontroloval Estonsko a Livonsko (dnes lotyšské území).  

Region Baltského moře byl také charakteristický poměrně vysokým počtem 

politických unií mezi jednotlivými státy. Pravděpodobně nejrozsáhlejší, a tedy 

nejvýznamnější byla tzv. Kalmarská unie, která trvala s určitými přestávkami od roku 

1397 do roku 1523. Kalmarská unie prakticky politicky sjednotila celý region, kdy 

součástí byla území pod dánskou, norskou a švédskou správou. Důvodem této politické 

unie mezi severskými státy byla společná potřeba boje proti Němcům, kteří se snažili 

                                                 
6 Killham, L. Edvard: The Nordic Way: A Path to Baltic Equilibrium, Washington, 1993, s. 1. 
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získat větší vliv v regionu. Neshody mezi dánským králem, jenž byl v čele celé unie, a 

švédskou aristokracií nakonec vedly k rozpadu celé unie a následné sérii válek mezi 

Dánskem a Švédskem o dominanci v regionu. Důvod, proč byl dánský král v čele unie, 

lze přičíst tomu, že Dánsko bylo v té době co do počtu obyvatel největším „severským“ 

státem.  

Švédové se prakticky od začátku 12. století snažili získat vliv ve východní části 

Baltského moře. Od roku 1154 do roku 1809 patřilo Finsko pod švédskou vládu7.  

Avšak až 16. století znamenalo nárůst moci Švédska v regionu Baltského moře. Toto 

období se také vyznačuje růstem zájmu Ruska o tuto oblast. Švédsko však od 16. století 

do začátku 18. století představovalo dominantní sílu v Baltském moři. Mezi lety 1561–

1582 Švédsko postupně ovládlo území dnešního Estonska a po sérii válek s carským 

Ruskem dobylo i jihozápadní Karélii. Na základě Altmarské mírové smlouvy z roku 

1629 se součástí švédské kontroly na východním pobřeží Baltského moře stala i většina 

území Livonska včetně Rigy8. Konec třicetileté války pak konečně potvrdil pozici 

Švédska nejenom jako regionální mocnosti v baltském regionu, ale také jako evropskou 

mocnost. V této době se dá hovořit o Baltském moři jako o „švédském jezeru“9. Období 

dominance Švédska v Estonsku a Livonsku je někdy Estonci a Lotyši nazýváno jako 

„švédské zlaté časy“10. Švédská dominance v Estonsku a Livonsku je totiž spojována se 

založením univerzity v Tartu v roce 1632, která byla otevřená jak pro obyvatele 

Estonska, tak i Livonska, a rozvojem kultury. V tomto období se zlepšilo postavení 

obyčejných rolníků, kdy stát reguloval rolnické daně. Prosperita těchto území se 

následně projevila v růstu počtu jejich obyvatelstva. 

O století později se mocenské rozložení sil v baltském prostoru dramaticky 

změnilo. Švédský král Karel XII. byl posedlý myšlenkou získat naprostou dominanci 

v Baltském moři a získat rozsáhlá ruská a polská území. První roky tzv. severní války 

vypadaly velmi nadějně pro švédské síly, zvláště po švédském vítězství u Narvy, 

nicméně drtivá porážka Karla XII. armádou Petra Velikého v roce 1709 znamenala 

postupný konec dominance Švédska v Baltském moři. Car Petr Veliký pak postupně 

dobyl Livonsko a jižní část Finska. Podepsáním mírové smlouvy v Nystadtu v roce 

1721 ztratilo Švédsko Livonsko, Estonsko, Ingrii a část Karélie, které se staly součástí 

carského Ruska po následující dvě století.  

                                                 
7 Tamtéž. S. 10 
8 Švec, L.: Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996, s. 84–93. 
9 Killham, L. Edvard: The Nordic Way: A Path to Baltic Equilibrium, Washington, 1993, s. 12. 
10 Zajedová, I.: Pobaltská regionální spolupráce. Praha 2006, s. 100. 
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Tato rekonfigurace mocenských sil v severní Evropě a nástup carského Ruska 

jako evropské velmoci znamenaly, že Baltské moře již nebylo kolbištěm pouze mezi 

severem a jihem, ale také prostorem, kde se střetává západ a východ11. 

Historické zkušenosti Litevců jsou odlišné od těch estonských a lotyšských. Na 

rozdíl od Estonců a Livonců (Lotyšů), kteří byli poměrně často ve styku se svými 

severskými „sousedy“, byl kontakt Litevců a severských států poměrně omezený. Litva 

na rozdíl od Estonska a Lotyšska měla v minulosti svůj vlastní stát, který byl součástí 

polsko-litevské unie. To znamená, že Polsko mělo daleko větší vliv na vývoj v Litvě a 

vliv severských států zde byl minimální. Proto v Litvě nenalezneme podobné 

sentimenty jako v Estonsku a Lotyšsku, kde se hovoří o švédské dominanci v této 

oblasti jako o zlaté době.  

Osudy tří pobaltských národů se sblížily na konci 18. století, kdy zánik Polska 

znamenal, že se tyto tři národy dostaly pod nadvládu jednoho vládce, carského Ruska. 

Osud Finska je do značné míry podobný tomu estonskému a lotyšskému. 

Všechny tři národy neměly až do začátku 20. století svůj vlastní stát. Vždy zde byla cizí 

mocnost, která určovala osud těchto národů. Vliv severských států, zvláště Švédska, zde 

byl poměrně velký a měl později vliv na politiku samostatného Finska, Estonska a 

Lotyšska.  

Při pohledu na tuto stručnou historii kontaktů mezi západním a východním 

pobřežím Baltského moře je patrné, že ke kontaktům mezi severskými a pobaltskými 

národy docházelo již od dob Vikingů. Je také zřejmé, že region a vzájemná interakce v 

něm měly podobu spíše násilnou než mírového soužití. Existují však i výjimky, kterou 

je bezesporu vnímání švédské nadvlády v 17. století v Estonsku a Livonsku jako období 

rozkvětu. Následně 18., a zvláště pak 19. století znamenalo pokles kontaktů mezi 

západní a východní částí Baltského moře. Dánsko se z regionální mocnosti stalo malým, 

ale strategicky významným státem, který v 19. století svou pozornost zaměřil na svého 

jižního souseda. Švédsko se z evropské mocnosti stalo regionální silou, která velmi 

„těsně“ sousedila s jednou z evropských mocností, carským Ruskem. Od 18. století do 

první světové války se tedy hlavní dominantní silou v baltském regionu stalo carské 

Rusko.                

 

                                                 
11 Williams, Leena-Kaarina: The Baltic Sea Region: Forms and Functions of Regional Cooperation, 
Berlin, Humboldt Universität, 2001. http://www2.hu-berlin.de/baltSeaNet/Publications/publications.html, 
přístup 6. 6. 2006, s. 5. 



Diplomová práce                                     Severské státy a jejich podpora Estonsku, Lotyšsku a Litvě 
na jejich cestě do evropských struktur 

 20 

2.2 Mezi světovými válkami 

První světová válka a říjnová revoluce v Rusku měly dalekosáhlý vliv na baltský 

region. Pobaltské státy spolu s Finskem zamítly další trvání svazku s Ruskem, vyhlásily 

nezávislost a obrátily svoji pozornost k baltskému regionu a svým severním sousedům. 

Lotyšští, a zvláště pak estonští politici začali usilovat o vytvoření spolku, který by 

sjednotil západní a východní pobřeží Baltského moře. Všechny státy, které nově nabyly 

nezávislosti, začaly hledat svoji pozici v „nové“ Evropě a v prostoru, jenž se nacházel 

mezi dvěma mocnostmi, Ruskem a Německem.  

Již v roce 1917 estonský politik Jaan Tõnisson12 přednesl návrh, který 

předpokládal sjednocení Finska, Estonska, Lotyšska, Litvy a Skandinávie do jednoho 

federativního celku, tzv. Balto-skandinávské federace. Tõnisson tento nový federativní 

celek viděl jako garanta estonské nezávislosti. Nicméně tento koncept se ostatním 

pobaltským státům nezdál realistický, např. lotyšská vize budoucnosti Lotyšska v roce 

1917 byla charakteristická sloganem „svobodné Lotyšsko ve svobodném Rusku“13. 

V následujících letech diskuse o budoucím uspořádání v Baltském moři mezi 

politiky z Finska a pobaltských států pokračovala. Z této diskuse nakonec vzešel 

koncept Baltské ligy, který měl spojit západní a východní břeh Baltského moře. Estonští 

politici Ants Piip a Kaarel Pusta přednesli tento návrh britskému zahraničnímu úřadu a 

návrh by dále publikován v tisku. Tento návrh uvažoval o vytvoření politické a 

hospodářské unie mezi skandinávskými státy (Norsko, Dánsko, Švédsko), východní 

baltskou oblastí (Finsko, Estonsko, Lotyšsko) a možném zapojení i jižní baltské oblasti 

(Litva, Polsko, Německo). Tato poslední skupina však nebyla chápána jako „opravdu“ 

baltské národy, a tak Baltskou ligu měly utvořit pouze skandinávské státy a 

východobaltské národy. Baltská liga nebyla myšlena jako vojenská aliance, ale spíše 

jako sdružení nezávislých států, které by však sjednotily svou zahraniční politiku a 

vytvořily bezpečnostní systém, jenž by stabilizoval prostor Baltského moře14. Baltská 

liga tak byla chápána jako unie jak s mezistátními, tak i nadnárodními prvky. Baltská 

liga se stala prvním pokusem o vytvoření Baltoskandie15, která byla založena na pocitu, 

                                                 
12Jaan Tõnisson byl liberální politik, který se stal významnou postavou estonských dějin v době 
národního obrození a v první polovině 20. století. Doporučoval hledat konsenzus s pobaltskými Němci a 
podporoval spolupráci pobaltských států. Stál v čele národně liberální Lidové strany.  
13 Lehti, Marko. Baltoscandia as a National Construction, v Relations Between The Nordic Countries and 
The Baltic Nations in The XX Century, ed. By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 30–33. 
14 Tamtéž. S. 35. 
15 S termínem Baltoskandie je spojováno jméno švédského geografa Stena De Geera, který pod tento 
pojem, jenž byl představen v roce 1927, zahrnul skandinávské státy, Finsko a pobaltské státy, kromě 
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že pouze regionální spojení malých států jim může zajistit uchování nezávislosti mezi 

imperialistickým Německem a Ruskem16.  

Litevci, jak již bylo řečeno, měli jiné historické zkušenosti než Estonci a Lotyši. 

Pro Litevce nebylo největší hrozbou Německo, ale Polsko. Proto Litevci potřebovali 

spojence, kteří by jim pomohli čelit možné hrozbě Polska. Potenciální spojenci tak byli 

hledáni v oblasti Baltského moře. I přes odlišné historické zkušenosti podporovali 

někteří Litevci ideu Baltské ligy a sjednocování baltského prostoru. Přístup Litevců 

k baltskému prostoru nejlépe vystihuje kniha Jonase Šliupase s názvem Litevská a 

Lotyšská republika a unie severních národů, která prezentuje myšlenku spojení 

jazykově podobné Litvy s Lotyšskem do dualistického státu, který by byl dále spojen 

s unií národů kolem Baltského moře. Litevský filozof Oskar Vladislav de Lubizsz-

Milosz pak tuto myšlenku dále specifikoval. Podle něho mělo možné litevsko-lotyšské 

soustátí přirozeně blízké vztahy k Estonsku, které má velmi dobré vztahy s Finskem. 

Následně a zcela přirozeně by tato konfederace mohla vstoupit v unii se 

skandinávskými státy17. 

Postoj Švédska a Dánska k možnému vytvoření Baltské ligy s ostatními 

baltskými národy byl v obou případech negativní. Švédsko, které v této době po více 

než 100 let bylo neutrálním státem, pohlíželo na Baltskou ligu s velkou nedůvěrou. 

Mezi švédskými politiky převládala obava, že by účast v Baltské lize mohla znamenat 

pro Švédsko zatažení do konfliktu se sovětským Ruskem. Dalším faktorem, který 

švédské politiky v letech 1917–1920 odrazoval od bližší politické spolupráce s 

pobaltskými národy, byla jejich nedůvěra ve schopnost pobaltských států uchovat si 

svoji nově nabytou nezávislost18. Hlavním zájmem Švédska byla snaha zabránit 

jakékoliv vojenské, ekonomické či politické unii mezi Finskem a „nestabilními“ 

pobaltskými státy, která byla Stockholmem chápána jako bezpečnostní hrozba19. 

Dánsko, které mělo dlouhodobé spory s Německem o Šlesvicko-Holštýnsko, 

sdílelo názor se švédskými politiky. Politická spolupráce s nově nezávislými státy se 

                                                                                                                                               
Litvy, která v tomto termínu nebyla zahrnuta. De Geer ve své teorii uvedl devět sjednocujících přírodních 
a kulturních prvků, které spojují národy v Baltoskandii. 
16 Zajedová, I.: Pobaltská regionální spolupráce. Praha 2006, s. 102–103. 
17 Lehti, Marko. Baltoscandia as a National Construction, v Relations Between The Nordic Countries and 
The Baltic Nations in The XX Century, ed. By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998. s. 37. 
18 Köll, Mai Anu. Marginal Markets and Friendly Peoples. Nordic-Baltic Economic Relations in the 
Twentieth Century, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX 
Century, ed. By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998. s. 58–59. 
19 Kangeris, Kärlis, Sweden, the Soviet Union and the Baltic Question 1940–1964 - a Survey, v Relations 
Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. By Kalervo Hovi, s. 189 
University of Turku, 1998. s. 189-190. 
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nejevila jako přínos, ale spíše jako problém20. V tomto duchu pak skandinávští politici 

odmítli účast na konferenci v Bulduri v roce 1920, která se měla zabývat potenciální 

politickou spoluprací mezi národy okolo Baltského moře. 

Postoj Finska byl v tomto ohledu naprosto odlišný od toho dánského a 

švédského. Finsko jako nově nezávislý stát, s podobným osudem jako Estonsko, 

Lotyšsko a Litva a s obavou o svou nově nabytou nezávislost, bylo velmi nakloněno 

myšlence Baltoskandie, viz dále. V roce 1918 Finsko nejdříve zvažovalo vytvoření 

Finsko-estonské unie, která se však ukázala jako nepřijatelná pro obě strany. Následně 

podporovalo vytvoření Baltské ligy, která byla postavena na konceptu Baltoskandie. 

Finská podpora Baltské ligy vycházela ze stejných principů jako u Estonska, Lotyšska a 

Litvy. Jako malý stát, který se nachází mezi imperialistickým Německem a Ruskem, 

potřebuje Finsko spojence a rozvíjet spolupráci s národy okolo Baltského moře, která 

přispívá k uchování jeho nezávislosti. Mezi lety 1919–1926 bylo za účasti Finska, 

Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska uspořádáno více než 40 regionálních konferencí, 

které přispěly k vytvoření spolupráce mezi politiky z účastnických států21. Nicméně od 

roku 1925 se Finsko začalo postupně přibližovat ke svým skandinávským sousedům, 

zvláště Švédsku, a zájem o spolupráci s pobaltskými státy opadl. 

Poté co byl koncept Baltské ligy opuštěn kvůli nezájmu ze strany 

skandinávských států, stalo se Finsko velkým zastáncem tzv. Diagonální ligy, která byla 

diskutována mezi lety 1919–1920. Tato liga měla být tvořena Finskem, Estonskem, 

Lotyšskem, Litvou, Polskem, Rumunskem, Ukrajinou a Běloruskem a měla sloužit jako 

hráz proti pronikání bolševismu do západní Evropy a zároveň také bránit růstu 

ekonomické síly Německa22. Diagonální liga však nebyla nikdy realizována. 

Když skandinávské státy odmítly koncept Baltoskandie, byla myšlenka 

sjednocení západní a východní části Baltského moře na několik let opuštěna. 

Znovuoživení tohoto konceptu přišlo až na začátku třicátých let 20. století a je 

spojováno se založením spolku Baltijas Ũnija (L´Union Baltique) v Lotyšsku v roce 

1933, který měl slogan: Baltské moře nás spojuje, nic nás neodděluje. Cílem tohoto 

spolku byla podpora politické a ekonomické spolupráce a integrace mezi západní a 

                                                 
20 Tamtéž. 
21 Lehti, Marko. Baltoscandia as a National Construction, v Relations Between The Nordic Countries and 
The Baltic Nations in The XX Century, ed. By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 35–39. 
22 Jokela, Hejkli Roiko. In the Light and Shadow. Turning-Points in Finnish-Estonians Relations between 
the Years 1860–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX 
Century, ed. By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 90–92. 
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východní částí Baltského moře. Důraz byl kladen hlavně na spolupráci mezi občany. 

Polsko, Německo a Sovětský svaz byly z tohoto konceptu vyloučeny23. 

Oživený koncept Baltoskandie ve třicátých letech, podobně jako koncept Baltské 

ligy, přispěl jen velmi málo k vytvoření spolupráce mezi jednotlivými národy okolo 

Baltského moře. Důvodů takto malé spolupráce mezi národy v baltském regionu je 

několik. Zaprvé snaha vytvořit a prohlubovat spolupráci mezi pobaltskými a severskými 

státy byla pouze jednostranná. Dánsko a Švédsko neměly na takovéto spolupráci se 

svými pobaltskými sousedy zájem. Dalším důvodem malé spolupráce severských a 

pobaltských států byly rozdílné cíle pobaltských států, které měly také rozdílné vnímání 

hrozeb, a navíc spory mezi nimi navzájem nepřispívaly k regionální kooperaci (spor o 

město Valga mezi Estonskem a Litvou). Zatřetí nástup autoritativních režimů a následné 

události ve třicátých letech znemožnily spolupráci mezi severskými a pobaltskými státy. 

Přestože zájem skandinávských států o politickou spolupráci s pobaltskými státy 

byl minimální, jejich zájem o ekonomickou spolupráci byl větší. Dánsko a Švédsko 

viděly pobaltské státy jako bránu na obrovský ruský trh. Nicméně občanská válka 

v Rusku a následné zestátňování snížily zájem Dánska a Švédska o tento trh. I přes 

určitý zájem dánských a švédských podniků a přes geografickou blízkost byl význam 

pobaltského trhu pro tyto skandinávské státy stále minimální. Pouze světová 

hospodářská krize znamenala nárůst zájmu o malý pobaltský trh mezi skandinávskými 

podniky. V roce 1924 jen 0,4 % dánského exportu mířilo do pobaltských států, u 

Švédska to bylo 0,8 % a u Finska 2,5 % (většina šla do Estonska)24. Zde stojí za 

zmínku, že již v této době, kdy trhy pobaltských států nebyly zdaleka tak významné pro 

skandinávské státy jako dnes, tu existovala rivalita mezi dánskými a švédskými 

exportéry. Šlo hlavně o vývoz zemědělských strojů a zemědělských produktů.  

2.3 Od druhé světové války po pozdní 80. léta 

Události konce třicátých let měly výrazný dopad na vztahy mezi severskými a 

pobaltskými státy. Přestože vzájemné vztahy mezi těmito státy nebyly v meziválečném 

období nijak intenzivní (vyjma finsko-estonských vztahů), znamenala druhá světová a 

následně studená válka prakticky minimalizaci kontaktů mezi severskými a pobaltskými 

                                                 
23Zajedová, I.: Pobaltská regionální spolupráce. Praha 2006, s. 102–103.  
24 Köll, Mai Anu. Marginal Markets and Friendly Peoples. Nordic-Baltic Economic Relations in the 
Twentieth Century, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX 
Century, ed. By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 60–61. 
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státy. V průběhu studené války se vzájemné vztahy omezily pouze na kulturní kontakty, 

a i ty byly silně kontrolovány Moskvou. 

V létě roku 1939 si Hitler a Stalin rozdělili východní Evropu na své sféry vlivu. 

Pobaltské státy a Finsko se na základě této dohody staly součástí sovětské sféry vlivu. 

Sovětský útok na Finsko v zimě 1939 a jeho vytrvalý odpor sovětské armádě znamenal, 

že Finsko si uchovalo nezávislost. Je třeba říci, že na straně Finska bojovalo v této válce 

velké množství dobrovolníků ze Švédska, Dánska, Norska a Estonska. Stojí také za 

připomínku, že v roce 1918, kdy Estonsko zápasilo o svou nezávislost, bojovalo na 

straně Estonska asi 3700 Finů25. Na rozdíl od Finska však pobaltské státy byly nejdříve 

okupovány a v srpnu 1940 začleněny do SSSR. Sovětská okupace netrvala dlouho. 

V létě 1941 byla sovětská okupace vystřídána německou.  

Řada Estonců, Lotyšů a Litevců raději uprchla ze země, většinou do Finska a 

Švédska, méně již do Dánska, než aby sloužili v německé armádě. Do září 1944 uprchlo 

do Finska kolem 5000 Estonců, z nichž 96 % odešlo do Švédska26. Do Dánska 

všehovšudy uprchlo kolem 6000 občanů pobaltských států, kteří přišli většinou až na 

jaře roku 1945, kdy bylo Dánsko již osvobozeno27. V případě Švédska jsou počty 

uprchlíků z pobaltských států nepoměrně větší. Důvodem je fakt, že na rozdíl od Finska 

bylo Švédsko chápáno jako bezpečná a zároveň blízká země. Celkový počet občanů 

pobaltských států, kteří uprchli do Švédska, se pohybuje kolem 32 tisíc. Nejvíce bylo 

uprchlíků z Estonska, 22 tisíc, méně z Lotyšska, 3,5 tisíc, a podstatně méně z Litvy, 

500. Speciální skupinou pak bylo asi 6,5 tisíc občanů Estonska, tzv. estonští Švédi, kteří 

byli v letech 1943–44 dopraveni do Švédska za pomoci švédské vlády28. 

V letech následujících po konci druhé světové války se jedním z hlavních 

sporných bodů mezi severskými státy a Sovětským svazem stala právě otázka navrácení 

všech sovětských občanů zpět do SSSR, tedy i občanů bývalých pobaltských států. 

V případě Finska byl osud těchto „sovětských občanů“ určen podepsáním 

dohody o příměří a následně mírovou smlouvou mezi Finskem a Sovětským svazem, 

                                                 
25 Jokela, Hejkli Roiko. In the Light and Shadow. Turning-Points in Finnish-Estonians Relations between 
the Years 1860–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX 
Century, ed. By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 90–92. 
26 Tamtéž. S. 100. 
27 Kyan, Peter, Aspects of Recognition. Denmark´s Relations to the Baltic States and Non-Recognition 
1940–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. 
By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 221.  
28 Kangeris, Kärlis, Sweden, the Soviet Union and the Baltic Question 1940–1964 - a Survey, v Relations 
Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. By Kalervo Hovi, s. 189 
University of Turku, 1998, s. 200–201. 
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které výslovně uváděly, že Finsko musí navrátit sovětské občany zpět do SSSR. 

Přestože řadoví občané a i finská vláda v čele s prezidentem Paasikiviem s tímto 

„navrácením sovětských občanů“ nesouhlasili, bylo Finsko Moskvou dotlačeno tyto 

občany vydat do SSSR29. Finsko si nemohlo dovolit vzdorovat tlaku Moskvy a muselo 

svou politiku založit na reálpolitice, která jediná mohla Helsinkám zajistit koexistenci 

se Sovětským svazem. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi 

Finskem a SSSR z roku 1948 byla pak potvrzením této reálpolitiky. 

Pro vládu v Kodani představovali uprchlíci z bývalých pobaltských států 

problém, který vytvářel napětí v dánsko-sovětských vztazích a který bylo třeba co 

nejrychleji vyřešit. Do října 1946 byli pobaltští uprchlíci v Dánsku pod britskou 

správou, což Kodani umožňovalo určitou volnost při jednáních o této otázce s Moskvou. 

Nicméně po tomto datu přešli tito uprchlíci pod dánskou správu a Kodaň se již nemohla 

vymlouvat, že v této otázce nemůže nic dělat. Dánská vláda se pak snažila tohoto 

problému co nejrychleji zbavit. Výsledkem bylo, že většina z 6 tisíc pobaltských 

uprchlíků odešla do Anglie, Jižní Ameriky, Kanady a Austrálie30. 

Postoj švédských politiků k problematice pobaltských uprchlíků byl rozdílný od 

postojů dánských politiků. Sovětský svaz zdůrazňoval, že hlavní překážkou ve švédsko-

sovětských vztazích jsou uprchlíci z pobaltských států, její odstranění by přispělo 

k vytvoření dobrých vzájemných vztahů. V červenci 1945 švédské ministerstvo 

zahraničních věcí odsouhlasilo navrácení „všech Němců a vojenského personálu pod 

německou kontrolou, kteří uprchli do Švédska z německo-sovětské fronty před 8. 

květnem 1945“. Na základě tohoto rozhodnutí bylo do roku 1946 navráceno 146 

pobaltských občanů, kteří sloužili v německé armádě a 2376 Němců. Toto rozhodnutí 

však vyvolalo velkou nevoli a protesty mezi švédskými občany. Následně v důsledku 

protestů občanů a zvážení daného problému rozhodla švédská vláda v lednu 1945, že 

„násilná“ repatriace „sovětských občanů původem z Pobaltí“ bude zastavena a těmto 

občanům bude udělen politický azyl ve Švédsku31. Problém repatriace těchto občanů 

nebyl pouze v jejich početnosti, ale také tu hrála roli morální otázka. Protože švédská 

                                                 
29 Jokela, Hejkli Roiko. In the Light and Shadow. Turning-Points in Finnish-Estonians Relations between 
the Years 1860–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX 
Century, ed. By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 101–103. 
30 Kyan, Peter, Aspects of Recognition. Denmark´s Relations to the Baltic States and Non-Recognition 
1940–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. 
By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 223. 
31 Kangeris, Kärlis, Sweden, the Soviet Union and the Baltic Question 1940–1964 - a Survey, v Relations 
Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. By Kalervo Hovi, s. 189 
University of Turku, 1998, s. 206–207. 
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vláda přímo či nepřímo pomohla tisícům Estonců, Lotyšů a Litevců v jejich útěku do 

Švédska, nemohla teď jen tak jednoduše připustit, aby se navrátili zpět, kde jim hrozila 

perzekuce. Stockholm tak neměl jinou alternativu než přijmout fakt, že pobaltští 

uprchlíci budou po určitou dobu stát v cestě dobrých švédsko-sovětských vztahů. 

Vztahy Finska s jeho jižními sousedy byly po roce 1945 prakticky minimální. 

Moře, které dříve spojovalo Helsinky s Tallinem, se nyní stalo prvkem, jenž oba národy 

odděloval. Finsko v poválečných letech prakticky zapomnělo na své jižní sousedy. Až 

v roce 1956 dostala skupina finských spisovatelů povolení navštívit Estonsko, poprvé 

od konce války. Tato návštěva je považována za skromné začátky obnovování 

kulturních kontaktů mezi Finskem a Estonskem32. Avšak mnohem důležitější pro vztahy 

mezi Finskem a Estonskem byla návštěva Tallinu finským prezidentem Urho 

Kekkonenem v roce 1964. Byla to první oficiální návštěva jedné z pobaltských republik 

po roce 1945 uskutečněná „západním“ politikem. Kekkonenova návštěva se v Estonsku 

setkala s velkým ohlasem. Prezident připomněl vazby, které oba národy spojují, a 

vyzval k jejich obnovení. Výsledkem jeho návštěvy bylo pak obnovení pravidelného 

lodního spojení mezi Helsinkami a Tallinem. Toto spojení, i když přísně kontrolováno a 

využíváno spíše Finy, přispělo k vytváření osobních kontaktů mezi občany obou 

národů33. 

Přestože v následujících letech rostl počet Finů, kteří navštívili Estonsko, bylo 

obecné povědomí o Estonsku a zbylých dvou pobaltských státech ve Finsku v 80. letech 

velmi malé, zvláště mezi mladou generací. Kontakty mezi občany Finska a obyvateli 

Lotyšska a Litvy byly samozřejmě daleko komplikovanější a méně časté než v případě 

Estonska. K této „ignoranci“ přispěl i fakt, že ve Finsku neproběhla veřejná diskuse o 

právu Sovětského svazu na anexi pobaltských států. Představitelé Finska v zájmu 

udržení nezávislosti státu a ve snaze vyvarovat se tlaku Moskvy a plně v duchu politiky 

neutrality nemohli veřejně pochybovat o právu Sovětského svazu na anexi těchto států. 

Příkladem této nekonfrontační politiky k Sovětskému svazu ve vztahu k „baltské 

otázce“ bylo veřejné pokárání editora finských novin Uusi Suomi v roce 1971 ministrem 

                                                 
32 Alenius, Kari, The Cultural Relations between the Baltic Countries and Finland, v Relations Between 
The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. By Kalervo Hovi, s. 189 University 
of Turku, 1998, s. 177. 
33 Visuri, Pekka: ”Finland and the Baltic States” in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. 
Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish 
National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the 
Finnish Institute of International Affairs and the Institute für Europäische Politik, 2001, s. 206. 
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zahraničních věcí Väinö Leskinem za publikování článku o podmínkách v pobaltských 

státech, který Moskva chápala jako zasahování do vnitřních věcí SSSR34. 

Finsko tedy až do konce 80. let chápalo baltský problém jako vnitřní věc 

Moskvy. Druhá polovina 80. let však přinesla změnu. Stále více finských periodik 

publikovalo články o událostech v pobaltských státech, které získávaly více a více 

sympatizantů mezi obyčejnými Finy. Zvláštní pozornost byla věnována problému 

životního prostředí v pobaltských státech. Následně byla finská vláda tlačena veřejným 

míněním k definování svého postoje ve vztahu ke změnám, které se dějí v pobaltských 

státech, kde v průběhu roku 1988 byly založeny lidové fronty. 

Podobně byla politika švédských vlád ke třem pobaltským státům v průběhu 

studené války rozhodnuta již v roce 1940, kdy Stockholm prakticky uznal anexi tří 

pobaltských států. V tomto roce švédská vláda přistoupila na požadavek Moskvy, aby 

byly ambasády tří pobaltských států ve Stockholmu s celým svým itinerářem svěřeny do 

rukou sovětské ambasády. Tento krok znamenal ukončení diplomatických styků mezi 

třemi pobaltskými státy a Stockholmem. Zároveň Stockholm stáhl své velvyslance ze 

všech tří pobaltských států. Ve stejném roce ministerský předseda Per Albin Hansson 

velmi rychle rozhodl (opět po žádosti Moskvy), že všechny zlaté rezervy bývalé 

Estonské a Litevské republiky uložené ve Švédsku budou předány sovětské centrální 

bance, dohromady přes 4 tisíce kilogramů zlata. Ostatní státy se v podobné situaci 

rozhodly zmrazit zlaté zásoby pobaltských států a tím zamezit jejich předání do rukou 

Moskvy. Švédsko také plně akceptovalo fakt, že občané pobaltských států se stali 

sovětskými občany. 

V tomto ohledu je také velmi podstatný fakt, že v roce 1941 Švédsko podepsalo 

se Sovětským svazem smlouvu o úplném a konečném vyřešení všech vzájemných 

finančních požadavků, která se týkala hlavně švédského majetku zestátněného 

v pobaltských republikách po jejich začlenění do Sovětského svazu. Sovětský svaz tuto 

smlouvu chápal jako uznání de jure anexe tří pobaltských republik švédskou vládou35.  

Přestože Švédsko neuznalo anexi přímo, všechny tyto kroky jsou chápány jako 

švédská akceptace anexe tří pobaltských států do SSSR. Oficiální švédská politika 

během studené války ke třem pobaltským státům tak vycházela z tohoto základu. 

                                                 
34 Jokela, Hejkli Roiko. In the Light and Shadow. Turning-Points in Finnish-Estonians Relations between 
the Years 1860–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX 
Century, ed. By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 108. 
35 Kangeris, Kärlis, Sweden, the Soviet Union and the Baltic Question 1940–1964 - a Survey, v Relations 
Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. By Kalervo Hovi, s. 189 
University of Turku, 1998, s. 188–211. 
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Švédsko prakticky během celé studené války ignorovalo baltskou otázku a podobně 

jako Finsko se snažilo praktikovat nekonfrontační politiku vůči SSSR. Švédské ledy se 

však začaly hýbat v druhé polovině 80. let. 

Na rozdíl od Švédska, Dánsko nikdy neuznalo anexi pobaltských států 

Sovětským svazem. Někdy však je toto neuznání anexe pobaltských států 

zpochybňováno, protože Dánsko vydalo do sovětských rukou lodě patřící původně 

pobaltským státům nebo jejich občanům, čímž, podle některých, uznalo anexi36. Kodaň 

vzala na vědomí, že Estonsko, Lotyšsko a Litva se staly součástí Sovětského svazu a 28. 

srpna 1940 bylo uzavřeno poslední dánské velvyslanectví v pobaltských státech37. 

V roce 1964 Kodaň uzavřela dohodu s Moskvou týkající se všech vzájemných 

finančních požadavků, podobnou té, kterou uzavřelo Švédsko a SSSR. 

Následné kontakty mezi Dánskem a třemi pobaltskými republikami byly 

minimální, i když v 70. a 80. letech intenzita kontaktů rostla. V roce 1956 navštívila 

skupina dánských poslanců Rigu a v roce 1970 Tallin. V 80. letech byly pobaltské státy 

několikrát navštíveny dánským obchodním atašé a úředníci z ministerstva životního 

prostředí často několikrát jednali v Tallinu o problému znečištění Baltského moře. Jak 

je patrné, nižší státní úředníci měli poměrně časté kontakty se svými kolegy 

v pobaltských státech. Většina těchto kontaktů se soustředila na obchod, a hlavně na 

kulturu a otázky spojené s životním prostředím okolo Baltského moře.  

Nicméně Dánsko dělalo vše pro to, aby se vyvarovalo oficiální návštěvy 

pobaltských států vysokým státním představitelem. Proto bylo například dánskému 

velvyslanci v Moskvě V. U Hammershaimbovi v roce 1976 přikázáno, aby se při své 

soukromé cestě do pobaltských republik vyvaroval jakýchkoliv oficialit38. Kodaň se 

obávala, že by taková návštěva mohla být chápána jako de jure uznání anexe tří 

pobaltských států. 

V roce 1985 vybraly pobaltské exilové skupiny Kodaň jako místo pro Pobaltský 

tribunál, který měl za úkol zkoumat dodržování lidských práv v pobaltských státech. 

Založení Pobaltského tribunálu bylo spojeno s desátým výročím podepsání helsinského 

                                                 
36 Kyan, Peter, Aspects of Recognition. Denmark´s Relations to the Baltic States and Non-Recognition 
1940–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. 
By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 228. 
37Tamtéž. S. 218. 
38 Tamtéž. S. 236–237. 
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Závěrečného aktu. Sovětský svaz zaslal Kodani protest, ta ale odpověděla, že nemá 

možnost v této věci nijak zasáhnout39.  

Dánsko, i když podobně jako Finsko a Švédsko praktikovalo nekonfrontační 

politiku k SSSR, mělo v mnoha ohledech lepší pozici (geograficky, ale i politicky, člen 

ES a NATO) pro jednání s Moskvou a pobaltskými státy. Tato komparativní výhoda se 

však plně projevila až koncem 80. let. Členství v ES a NATO mu dávalo pocit jistoty, 

že v případě „konfrontace“ s Moskvou získá Kodaň podporu od ostatních členských 

států, a zároveň geografická vzdálenost od SSSR/Ruska přispěla k tomu, že Dánsko si 

dovolilo být zpočátku aktivnější než Finsko a Švédsko, které tyto výhody neměly. 

Jak je patrné, politika severských států v období studené války byla silně 

ovlivněna jejich historickou zkušeností a geografickým umístěním v blízkosti 

Sovětského svazu. Všechny tři severské státy se snažily zůstat mimo konfrontaci mezi 

Východem a Západem a uchovat severní Evropě status „oblasti nízkého napětí“ 

prostřednictvím modelu „severní rovnováhy“ (Nordic balance). Tento model byl 

založen na omezené účasti Dánska a Norska v NATO a švédské a finské neutralitě. 

Přestože Švédsko bylo neutrální stát, nikdo nepochyboval o tom, že v případě 

vojenského konfliktu mezi Východem a Západem by Švédsko spolupracovalo s NATO. 

Z důvodu udržení „Nordic balance“ Švédsko odmítalo členství v NATO a ES, protože, 

jak samo tvrdilo, by tak ohrozilo stabilitu v severní Evropě. Dalším argumentem bylo, 

že by švédská účast v těchto institucích zvýšila sovětský tlak na Finsko, které by bylo 

nuceno přimknout se blíže k SSSR40. Dánsko přispělo k „Nordic balance“ tím, že 

odmítalo umístit na svém území jaderné zbraně a vojenské síly jiných členských států 

NATO. 

Zahraniční politika severských států tak byla založena na snaze udržení statusu 

severní Evropy jako „oblasti nízkého napětí“, jejíž součástí byla i nekonfrontační 

politika k SSSR. Vztahy mezi severskými a pobaltskými státy byly v této době omezeny 

většinou na kulturní vztahy. Oficiální politika byla, že pobaltské státy jsou součástí 

SSSR, a tedy že problém pobaltských států je vnitřní věcí Moskvy. Z tohoto důvodu 

severské státy neměly prakticky žádnou pobaltskou politiku. Nicméně nástup Michaila 

Gorbačeva v roce 1985 a následné změny v SSSR přiměly severské státy přehodnotit 

svou politiku vůči pobaltským státům.  

                                                 
39 Tamtéž. S. 240. 
40 Hammarström, Ulf, Sweden, v Axel Krohn (ed), The Baltic Sea Region: National and International 
Security Pespectives, Baden-Baden, 1996, s. 141–145. 



Diplomová práce                                     Severské státy a jejich podpora Estonsku, Lotyšsku a Litvě 
na jejich cestě do evropských struktur 

 30 

Následující část práce se bude zabývat vztahy mezi severskými a pobaltskými 

státy od konce 80. let, která byla charakteristická rozdílnou reakcí severských států na 

události v pobaltských státech.         
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3.  Nová kapitola ve vztazích mezi severskými a 

pobaltskými státy. 90. léta. 

Tato část práce se zabývá, jak sám název napovídá, vztahy mezi třemi 

severskými a třemi pobaltskými státy na konci 80. let a následně událostmi v 90. letech. 

Konec 80. let a začátek 90. let přinesl zásadní změnu v rozložení sil v severní Evropě. 

Tato změna byla obecně přijata s nadšením a velkým očekáváním. Na druhé straně si 

nejenom severské státy uvědomovaly, že nově vzniklé rozložení sil s sebou přináší i 

řadu výzev a do jisté míry i hrozeb. 

Severské státy samy sebe v období studené války charakterizovaly jako malé, 

mírumilovné národy, které mají specifický status v bipolárně rozděleném světě, 

s vysokou angažovaností v OSN, zahraniční politikou zaměřenou na pomoc státům 

třetího světa a snahou udržet severní Evropě a Baltskému moři status „oblasti s nízkým 

napětím“. 

Nicméně konec studené války znamenal, že tato relativní stabilita v severní 

Evropě byla ohrožena. Znovuzískání nezávislosti pro tři pobaltské státy, které měly 

velmi napjaté vztahy se svým východním sousedem, znamenalo bezpečnostní hrozbu 

pro tři severské státy. V představách politiků ze severských států vyvstaly myšlenky, že 

východní část Baltského moře by se mohla stát druhou Jugoslávií, kde vládne 

nestabilita, bezpráví a organizovaný zločin. Tyto události tedy znamenaly, že severští 

politici chápali nové rozložení sil jako možnou hrozbu, které je třeba efektivně 

předejít41.  

Z tohoto vyplývá, že první pomoc pobaltským státům po jejich získání 

nezávislosti byla zaměřena severskými státy na upevnění jejich nezávislosti a zajištění, 

že se tyto státy nestanou „druhou Jugoslávií“.  

Přestože všechny tři severské státy přispěly ke stabilizaci pobaltských států a 

jejich rychlému „návratu“ do Evropy velmi výrazně, je třeba si uvědomit, že jejich 

přístup ke třem pobaltským státům se výrazně odlišoval. Hlavními důvody toho 

rozdílného přístupu byly geografické a historické faktory a zároveň události na domácí 

politické scéně, které ovlivnily jednotlivé vlády v jejich politice ke třem pobaltským 

státům. Pojďme se tedy podívat, jak vlády v Kodani, Stockholmu a Helsinkách 

                                                 
41 Heurlin, Bertel: Security Problems in the Baltic Region in the 1990´s, Danish Institute of International 
Affairs, Copenhagen, 1997, s. 215–218. 



Diplomová práce                                     Severské státy a jejich podpora Estonsku, Lotyšsku a Litvě 
na jejich cestě do evropských struktur 

 32 

reagovaly na události v pobaltských státech, jakou formou jim pomáhaly na cestě do 

evropských struktur a jaké motivy je k tomu vedly. 

     

3.1 Cesta k nezávislosti 

Poté co nový vůdce Kremlu Michail Gorbačov zahájil glasnost a perestrojku42, 

v pobaltských republikách se rychle objevily nacionalistické tendence. V letech 1988–

89 byla ve všech třech pobaltských státech založena národní hnutí, která následovalo 

vyhlášení nezávislosti na jaře 1990 a následně mezinárodní uznání nezávislosti 

pobaltských států v roce 1991. 

 

3.1.1 Dánský postoj k událostem z let 1989–1991 

Tyto události byly samozřejmě sledovány ve všech třech severských státech 

velmi pečlivě. Kodaň se však v této fázi stala nejaktivnější a nejrychleji se 

přizpůsobující novým podmínkám mezi třemi severskými státy. Když Estonsko 

vyhlásilo v listopadu 1988 „ekonomickou nezávislost“, měla již dánská ambasáda 

v Moskvě přímé kontakty s národními hnutími v pobaltských státech. V říjnu 1988 se 

představitel dánské ambasády setkal s mluvčím litevského národního hnutí „Sajudis“ 

Vytautasem Landsbergisem, který se stal „informátorem“ dánské ambasády o 

událostech v Litvě43. 

Nicméně až do roku 1990 se dánské kontakty s třemi pobaltskými republikami 

soustředily na nevládní úroveň. Důvodem byla snaha Kodaně neohrozit reformní kroky 

Michaila Gorbačova, jehož reformy byly v Kodani přijímány s velkou nadějí, a zároveň 

stále trvající politika „oficiálního neuznání“ anexe pobaltských států44. Tato politika se 

již v listopadu 1988 jevila jako značná ekonomická nevýhoda pro Kodaň, protože 

omezovala její aktivity v regionu, jenž je velmi významný pro Dánsko, a která 

umožňovala Švédsku a Finsku, které neměly podobné omezení ve svém jednání 

s vládami sovětských pobaltských republik, získat ekonomickou výhodu na úkor 

                                                 
42 Perestrojka a glasnosť, které znamenají přestavbu a otevřenost, je označení pro politické a ekonomické 
reformy v SSSR prováděné Michailem Gorbačovem mezi lety 1985–1991. 
43 Kyan, Peter, Aspects of Recognition. Denmark´s Relations to the Baltic States and Non-Recognition 
1940–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. 
By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 243. 
44 Archer, Clive: Nordic Involvement in the Baltic States Security: Need, Motives and Success, 
Copenhagen Peace Research Institut, Working Paper, 1997, s. 9. 
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Dánska45. Již v této době se aktivita v tomto regionu jevila jako jedna z hlavních 

dánských zahraničněpolitických aktivit. 

   Dánsko se v letech 1988–89 snažilo o větší aktivitu v Pobaltí a snažilo se 

v tomto ohledu tlačit na švédskou a finskou vládu, aby přistoupily na bližší vztahy s 

pobaltskými republikami. V listopadu 1989 Lars P. Gammelgaard, z konzervativní 

strany, předložil návrh, aby pobaltské státy mohly vyslat pozorovatele do Severské rady. 

Nicméně Finsko a Švédsko nebyly v té době ochotny k takovémuto kroku přistoupit. 

Toto období znamenalo začátek nového kurzu v dánské zahraniční politice. Uffe 

Ellemann-Jensen46 v březnu 1989 nyní nazval dánskou zahraniční politiku jako „aktivní 

internacionalismus“, který měl být založen na proaktivní politice s dlouhodobými 

strategickými cíli47. Toto byl jasný odklon od reaktivní zahraniční politiky během 

studené války.  

V březnu 1990 vyhlásil nově zvolený parlament nezávislost Litvy, která však 

nebyla uznána Sovětským svazem. Následně SSSR vyhlásil blokádu Litvy. Tento krok 

přinesl změnu v dánské politice k pobaltským státům. Dánský ministr zahraničních věcí 

Uffe Ellemann-Jensen k této události zaujal jasný postoj, když prohlásil, že přeje hodně 

štěstí Litvě a doufá, že bude dosažena dohoda, která formálně potvrdí nezávislost 

Litvy48. Toto prohlášení bylo významné z toho důvodu, že znamenalo novou fázi v 

dánské zahraniční politice. Kodaň se od teď stala hlasitým zastáncem nezávislosti 

pobaltských států. Ellemann-Jensen se v důsledku blokády Litvy snažil získat společné 

prohlášení severských států odsuzující jednání Moskvy, avšak v této době nebylo 

Finsko ještě připraveno k otevřené kritice Gorbačova ze strachu, aby neohrozilo 

probíhající reformy v SSSR.  

Kodaň, nebo alespoň někteří dánští politici si uvědomovali, že v tomto 

okamžiku je Sovětský svaz slabý, a tedy i jeho reakce na dánskou politiku k pobaltským 

státům bude jen velmi omezena. A tak v dubnu 1990 navštívil dánský ministr kultury 

Ole Vig Jensen Rigu. Byl to první dánský ministr, který oficiálně navštívil jeden 

                                                 
45 Kyan, Peter, Aspects of Recognition. Denmark´s Relations to the Baltic States and Non-Recognition 
1940–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. 
By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 242–244.  
46 Ellemann-Jensen byl dlouhodobý ministr zahraničních věcí (1982–93) ve vládách Poula Schlutera. 
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z pobaltských států od roku 194049. Následně byl v létě 1990 otevřen v Rize dánský 

kulturní institut, který měl za cíl podporovat kulturní spolupráci. O několik měsíců 

později byl podobný institut otevřen v Tallinu a Vilniusu50. V listopadu 1990 byli 

zástupci pobaltských států pozváni na zasedání KBSE v Paříži, avšak na nátlak Moskvy 

nemohli být přítomni jednání. Proto Dánsko spolu s Islandem uspořádaly tiskovou 

konferenci, kde umožnily pobaltským zástupcům vyjádřit svůj názor k událostem 

v SSSR. Dalším krokem Uffe Ellemanna-Jensena byla dohoda o otevření oficiální 

pobaltské informační kanceláře, která byla chápána jako určitá diplomatická 

reprezentace pobaltských států v Kodani51. 

V lednu 1991 se sovětské speciální síly pokusily silou svrhnout nově zvolené 

vlády v Litvě a Lotyšsku. Tento krok Moskvy se stal terčem ostré kritiky většiny 

evropských států. Dánsko zaslalo Moskvě dopis, ve kterém odsoudilo násilné kroky 

proti civilistům a vyzvalo Moskvu k zahájení vyjednávání, která povedou k „realizaci 

přání pobaltských občanů“52. V důsledku těchto tragických událostí se Kodaň snažila 

přesvědčit ES, aby byla zastavena veškerá technická pomoc SSSR. Nakonec se jí to 

podařilo, až když 20. ledna byli další čtyři lidé zabiti sovětskými silami v Rize. 

Přestože Dánsko bylo aktivním zastáncem nezávislosti pobaltských států, nebylo 

stále v únoru 1991 ochotno zahájit oficiální diplomatické styky s pobaltskými 

republikami bez souhlasu Moskvy. Podle Ellemanna-Jensena by to bylo pouze „prázdné 

gesto bez praktického účinku“53. 

V únoru 1991 se v Kodani konalo setkání Severské rady, na které byli pozváni i 

ministři zahraničních věcí tří pobaltských republik. Moskva na tuto zprávu reagovala 

protestem a označila severské státy za podporovatele separatismu. Dánský ministerský 

předseda Schlüter to odmítl a poukázal na legitimnost kroků severských států54. 

Následně koncem února a v průběhu března Kodaň uzavřela protokoly o spolupráci se 

všemi třemi pobaltskými státy, ve kterých bylo uvedeno, že Dánsko nikdy neuznalo 

jejich začlenění do SSSR a že diplomatické styky budou obnoveny, jakmile se k tomu 

                                                 
49 Kyan, Peter, Aspects of Recognition. Denmark´s Relations to the Baltic States and Non-Recognition 
1940–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. 
By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 247. 
50 Ministry of Foreign Affairs, Denmark: The Gateway to the Baltic Sea Region, Kopenhagen 2002, s. 54.  
47 Killham, L. Edvard: The Nordic Way: A Path to Baltic Equilibrium, Washington, 1993, s. 246. 
52 Kyan, Peter, Aspects of Recognition. Denmark´s Relations to the Baltic States and Non-Recognition 
1940–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX Century, ed. 
By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 250.  
53 Killham, L. Edvard: The Nordic Way: A Path to Baltic Equilibrium, Washington, 1993, s. 246. 
54 Tamtéž. S. 247. 
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naskytne vhodná příležitost55. Toto opět ukazovalo, že Dánsko, i když podporovalo 

nezávislost pobaltských států, neustále čekalo na to, že Moskva sama uzná nezávislost 

těchto států. Kodaň totiž upřednostňovala dosažení nezávislosti na základě dohody mezi 

třemi pobaltskými státy a Moskvou. Obávala se, že by jednostranná deklarace 

nezávislosti a její podpora ze strany Dánska mohla vést ke zhoršení bezpečnostní 

situace v regionu a v nejhorším případě i k občanské válce. 

Vhodná doba k obnovení diplomatických styků přišla v srpnu 1991, kdy 

v Moskvě proběhl neúspěšný pokus o puč. Následně pobaltské státy vyhlásily 

nezávislost a odvrátily se od Moskvy. Prvním státem, který 22. srpna uznal jejich 

nezávislost, byl Island. V tento okamžik přišlo na řadu Dánsko, 24. srpna oznámilo 

pobaltským státům, že je připraveno obnovit diplomatické styky a že potřebné kroky 

byly již učiněny. Oficiálně pak byly diplomatické styky obnoveny 26. srpna. Uffe 

Ellemann-Jensen si postěžoval, že kdyby Dánsko mělo v této otázce čekat na Švédsko a 

Finsko, trvalo by to věčně56. V následujících dnech a měsících byla nezávislost 

pobaltských států uznána dalšími evropskými státy. To, že Dánsko bylo druhým státem 

světa, který uznal nezávislost pobaltských států, znamenalo bezesporu pro Kodaň 

určitou prestiž a nesporně i komparativní výhodu v očích pobaltských států oproti 

Švédsku a Finsku. 

 

3.1.2 Švédský postoj k událostem z let 1989–1991 

Reakce Stockholmu na tyto dramatické události byla opatrnější. Švédsko je 

největší zemí mezi severskými a pobaltskými státy, geograficky umístěná ve středu 

baltského regionu, na který měla v minulosti významný politický, ekonomický a 

kulturní vliv a který hraje klíčovou roli v jeho bezpečnostních úvahách. Jeden z ministrů 

Carlssonovy vlády k tomuto řekl: „Blízkost a historické vazby s pobaltskými státy 

vedou Švédsko k tomu, aby věnovalo tomuto regionu zvláštní pozornost. Bezpečnost 

tohoto regionu je pro Švédsko nadmíru důležitá57.“ Konec studené války tedy znamenal, 

že i Švédsko zaměřilo svou pozornost na své dlouho přehlížené sousedy na východním 

pobřeží Baltského moře a stejně jako jiné státy v regionu muselo přehodnotit svou 

zahraničněbezpečnostní politiku.  

                                                 
55 Tamtéž. S. 251 
56 Archer, Clive: “Nordic Swans and Baltic Cygnets” in Cooperation and Conflict (34:1). 1999, s. 49. 
57 Schori, Pierre, Address by the Under-Secretary of State for Foreign Affairs, Mr. Pierre Schori at 
Storlien 29 January 1989: „Security and Independence“, Stockholm 1989, s. 19. 
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Švédsko však na události v pobaltských státech reagovalo s určitou časovou 

prodlevou oproti Dánsku. Toto je přičítáno geografické blízkosti Ruska a také 

vnitropolitickým faktorům, které měly určitý vliv na změnu zahraniční politiky 

Stockholmu58. V roce 1988, kdy v pobaltských státech rostlo národní sebevědomí, 

formovala se národní hnutí a konaly se masové demonstrace, rostl tlak na změnu 

švédské zahraniční politiky a někteří členové parlamentu, z konzervativní strany 

Moderaterna, vystoupili s požadavkem na větší aktivitu ve vztazích k pobaltským 

státům. Požadovali, aby vláda otázku statusu pobaltských států předložila k debatě na 

mezinárodním fóru. Nicméně vládní sociální demokraté takovýto krok nazvali „šíleným 

nápadem“ a ministr zahraničních věcí Sten Andersson odmítl předložit otázku 

pobaltských států v rámci KBSE59. Podle sociálních demokratů by takovýto krok 

v žádném případě nebyl ku prospěchu občanů pobaltských států. Tato otázka tak načas 

rozdělila politické strany na dva tábory, nesocialistické strany byly pro aktivnější 

politiku, a naopak sociální demokraté a komunisté byli v této otázce velmi rezervovaní. 

Rok 1989 nepřinesl žádné významné změny ve švédské politice k pobaltským 

státům, a naopak ukázal nejednoznačnost názorů švédských politiků na tento problém. 

Zatímco parlamentní komise pro zahraniční věci v dubnu 1989 označila začlenění 

pobaltských států do SSSR za násilný akt, ministr zahraničních věcí Sten Andersson při 

své návštěvě pobaltských států a Moskvy v listopadu téhož roku řekl, že SSSR by si měl 

ponechat kontrolu nad přírodními zdroji pobaltských států a že pouze malá část obyvatel 

Pobaltí touží po nezávislosti60. Anderssonovy výroky se staly terčem ostré kritiky 

nejenom ze strany pobaltských politiků, ale i švédského tisku, nesocialistických stran a 

občanů. Carlssonova vláda tak byla vystavena ostré kritice, která ji nutila ke změně 

v její pobaltské politice, jež stále nebyla ochotna k aktivnějším krokům, které by, podle 

ní, mohly podkopat Gorbačovovy reformní kroky. 

Na jaře roku 1990 Litva vyhlásila nezávislost a nově zvolené zastupitelské 

orgány Estonska a Lotyšska otevřeně vyjádřily snahu dosáhnout nezávislosti. Tato 

snaha se ve Švédsku setkala s velkou podporou. Asi nejviditelnější podporou 

pobaltským občanům bylo tzv. „pondělní hnutí“ (Måndagsrörelsen), které bylo 
                                                 
58 Archer, Clive: Nordic Involvement in the Baltic States Security: Need, Motives and Success, 
Copenhagen Peace Research Institut, Working Paper, 1997, s. 11.  
59 Karlsson, Michael and Olav F. Knudsen: “Sweden and the Baltic States” in Huldt, B. and T. 
Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing 
National Policies, Swedish National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of 
the CFSP conducted by the Finnish Institute of International Affairs and the Institute für Europäische 
Politik, 2001, s. 183.  
60 Tamtéž. 
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založeno nesocialistickými politiky v březnu 1990. Po následujících 79 pondělků se 

významní politici, ale i prostí občané shromažďovali na náměstí Norrmalmstorg ve 

Stockholmu, aby podpořili pobaltské státy v jejich cestě za nezávislostí. Tyto události, a 

zvláště volby v pobaltských státech, které daly jejich snahám o nezávislost legitimní 

charakter, přiměly švédskou vládu ke změně oficiální pobaltské politiky. V tento 

okamžik vláda otevřeně podpořila legitimní právo pobaltských občanů na nezávislost. 

Následně v důsledku ekonomických sankcí, které Moskva uvalila na Litvu, Ingvar 

Carlsson odmítl tyto násilné kroky Moskvy, jež podle něho vedou jen ke zhoršení 

situace a ohrožují švédsko-sovětské vztahy, a vyzval k politickým jednáním, která by 

tuto kritickou situaci vyřešila plně ve shodě s helsinským Závěrečným aktem61. Tyto 

kroky švédské vlády znamenaly bezesporu významný předěl v jejich zahraniční politice. 

Stockholm nejenom že, otevřeně přistoupil ke kritice politiky Moskvy ke třem 

pobaltským státům, ale také veřejně podporoval nezávislost pobaltských států. Tato 

aktivita se dále projevila, když švédský ministerský předseda Ingvar Carlsson v září 

1990 požadoval projednávání otázky pobaltských států na půdě OSN a KBSE. Ve svém 

projevu na půdě OSN Carlsson řekl, že jednoho dne pobaltské státy obnoví svou 

nezávislost, která bude dosažena plně ve shodě s helsinským Závěrečným aktem, tzn. 

vyjednáváním s Moskvou.62 Revolučnost tohoto kroku dokládá fakt, že ještě v roce 

1989 Carlsson i Andersson odmítli žádost opozičních politiků, aby Švédsko prosazovalo 

jednání o této otázce na půdě KBSE. Bezesporu tyto kroky byly revoluční, nicméně 

prakticky ve všech oficiálních prohlášeních se objevoval požadavek, aby možná 

pobaltská nezávislost byla dosažena jednáním mezi pobaltskými státy a Moskvou. 

Z tohoto faktu tak vyplývá, že Švédsko, i když kritizovalo Moskvu, nebylo stále 

ochotno jít do přímé konfrontace s vůdci v Kremlu.  

Tento nový, i když opatrný kurz v zahraniční politice Stockholmu byl zachován 

i při tragických událostech v Rize a Vilniusu v lednu 1991. Ministerský předseda Ingvar 

Carlsson odsoudil na masové demonstraci, která se konala ve Stockholmu 14. ledna na 

podporu občanům Pobaltí, násilné kroky Moskvy a vyzval, aby SSSR uznal právo 

pobaltských národů na sebeurčení a zahájil jednání s pobaltskými představiteli, která by 

vedla k jejich nezávislosti plně ve shodě s helsinským Závěrečným aktem63. 

                                                 
61 Documents on Swedish Foreign Policy, New Series I:C, Ministry for Foreign Affairs, Stockholm 1990, 
s. 44–45. 
62 Tamtéž. S. 85.  
63 Documents on Swedish Foreign Policy, New Series I:C, Ministry for Foreign Affairs, Stockholm 1991, 
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V následujících týdnech ministerský předseda Carlsson a ministr zahraničních věcí 

Andersson několikrát zopakovali, že Švédsko uznává nově zvolené parlamenty 

pobaltských států za legitimní a podporuje jejich snahu o dosažení nezávislosti. 

Nicméně oba zdůraznili, že jejich nezávislost musí být dosažena jednáním s Moskvou, 

tak jak to uvádí helsinský Závěrečný akt64. Švédská vláda sice podporovala pobaltské 

státy v jejich snaze o nezávislost, ale na druhé straně se obávala, že jednostranné 

vyhlášení nezávislosti pobaltskými představiteli může vést ke konfliktu s Moskvou, 

který by mohl mít dalekosáhlé dopady na stabilitu celého regionu. Proto Stockholm 

neustále opakoval, že nezávislost pobaltských států musí být dosažena jednáním na 

základě helsinského Závěrečného aktu. 

Toto období (1990–91) znamenalo začátek švédské bilaterální pomoci 

pobaltským státům. Švédská vláda finančně podpořila vysílání švédského rádia 

v estonštině, lotyštině a litevštině v Pobaltí, studijní pobyty pobaltských představitelů, 

aktivity NGO a právní expertizy pro pobaltské státy. Většinou šlo o technickou pomoc. 

A samozřejmě v rámci severské spolupráce a s ostatními severskými státy Švédsko 

podporovalo rozvoj demokracie, ekonomickou transformaci a ochranu životního 

prostředí65. Události ze srpna 1991 v Moskvě pak umožnily tyto aktivity ještě rozšířit. 

Neúspěšný pokus o puč v Moskvě a následné mezinárodní uznání nezávislosti 

pobaltských států znamenaly, že se Švédsko konečně zbavilo politického kurzu, který 

byl zahájen v roce 1940. Švédsko uznalo nezávislost pobaltských států 27. srpna 1991 a 

stalo se tak posledním severským státem, jenž tak učinil. Nicméně již dva dny na to, 

jako první stát světa, otevřelo Švédsko ve všech třech pobaltských státech své 

ambasády66. Švédský ministr zahraničí Andersson při své projevu v estonském 

parlamentu 29. srpna 1991 řekl, že Stockholm teď přistoupil k uznání estonské 

nezávislosti, protože nyní Estonsko plně kontroluje své území67. Tato zmínka o nutnosti 

státu kontrolovat své území, aby byl uznán nezávislým, se stala jakousi omluvou 

Stockholmu pro jeho pozdní uznání nezávislosti pobaltských států. 

                                                 
64 Tamtéž. S. 19–21, 43–46. 
65Documents on Swedish Foreign Policy, New Series I:C, Ministry for Foreign Affairs, Stockholm 1991, 
s. 46, 255. 
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Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing 
National Policies, Swedish National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of 
the CFSP conducted by the Finnish Institute of International Affairs and the Institute für Europäische 
Politik, 2001, s. 186. 
67 Documents on Swedish Foreign Policy, New Series I:C, Ministry for Foreign Affairs, Stockholm 1991, 
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3.1.3 Finský pragmatismus v letech 1989–1991 

Společná hranice se SSSR a později Ruskem byla hlavním důvodem opatrné 

reakce Helsinek na události v Pobaltí na konci 80. let. Tento geografický faktor ve 

finské zahraniční politice znamenal, že až do rozpadu SSSR v druhé polovině roku 

1991 byla finská politika k pobaltským státům velice konzervativní a vycházela 

z pragmatického uvažování. Přesto ani Finsko nemohlo plně ignorovat události ve 

svém bezprostředním okolí. 

Ačkoliv již v prosinci 1988 finský parlament oficiálně zahájil diskusi o dění 

v pobaltských státech, byla tato problematika Pobaltí stále chápána jako vnitřní věc 

SSSR. Navíc prezident Mauno Koivisto ve své novoročním proslovu v roce 1989 

vyjádřil názor, že přes probíhající reformy v SSSR je nepravděpodobné, že by se 

hranice v Evropě v dohledné době nějak měnily a že změny je třeba očekávat 

pouze v rámci hranic SSSR. Dále zdůraznil, že zatímco některé věci se mění velmi 

pomalu, některé zůstávají nezměněné, a přitom uvedl fakt, že Finsko bude i nadále 

sdílet společnou hranici se svými sousedy68. Tato skepse a nedůvěra mezi finskými 

politiky k událostem v Pobaltí přetrvávala i na začátku roku 1990. Hlavními 

prioritami nadále zůstávaly dobré vztahy s Moskvou a sovětskými vůdci, a tak 

zatímco Švédsko a Dánsko odsoudily ekonomickou blokádu Litvy na jaře 1990, 

finský prezident Koivisto pouze zdůraznil, že sovětská ústava umožňuje 

vystoupení pobaltských států ze SSSR, a odkázal na helsinský Závěrečný akt jako 

vodítko pro řešení této krize69. Finsku mnohem více než Švédsku a Dánsku 

záleželo na tom, aby Gorbačovovy reformy pokračovaly. Finsko se velice obávalo, 

že by eskalace krize v Pobaltí ohrozila pozici Gorbačova, a umožnila tak návrat 

konzervativních komunistů do čela SSSR. Právě tato obava z eskalace napětí 

v Pobaltí vedla prezidenta Koivista ke kritice pobaltských států, které se podle jeho 

názoru nesnaží dohodnout s Moskvou na vyřešení krize, a naopak svou 

jednostrannou aktivitou zvyšují napětí. Finsko se tak snažilo přesvědčit pobaltské 

představitele, že nejlepší cestou k nezávislosti je cesta vyjednávání s Moskvou, a 

zdůrazňovalo, že sovětská ústava jim tuto nezávislost umožňuje. Avšak pobaltští 

představitelé preferovali jednání s Ruskou federací než se SSSR70. Na jedné straně 
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Helsinky sympatizovaly s pobaltskými občany v jejich snaze o nezávislost, ale na 

straně druhé odmítaly způsob, jakým se pobaltské státy snaží této nezávislosti 

dosáhnout. Opakovaně bylo finskými politiky zdůrazněno, že v této chvíli je třeba 

rozvahy, trpělivosti a opatrnosti, a jako příklad uváděli zkušenosti Finska při 

jednání s Moskvou.  

 Tragické události ve Vilniusu a Rize z ledna 1991 nepřinesly žádnou 

významnou změnu v zahraniční politice Helsinek. Zatímco finská média zaujala 

jasný postoj, když odsoudila násilné kroky Moskvy proti pobaltským občanům, 

finští představitelé v čele s prezidentem Koivistem zůstali neutrální ve svých 

vyjádřeních. Finští představitelé argumentovali tím, že kdyby Helsinky vyjádřily 

jasnou podporu pobaltským občanům a jejich snaze o nezávislost, mohlo by to 

přispět k eskalaci násilí. Proto jak prezident Koivisto, tak i předseda vlády Harri 

Holkeri vyzývali k trpělivosti a odkazovali na principy dohodnuté v rámci KBSE 

jako vodítko pro řešení krize. V pozdějších letech k těmto událostem prezident 

Koivisto uvedl, že si nemohl dovolit být viněn z eskalace násilí v Pobaltí a 

možného rozpadu SSSR v důsledku finské podpory nezávislosti pobaltských 

států71. 

Na přelomu února a března 1991 se konalo setkání Severské rady v Kodani. 

Dánsko na tomto setkání požadovalo, aby severské státy zaujaly jasný a jednotný 

postoj a odsoudily politiku Moskvy k pobaltským státům. Finští představitelé ostře 

odmítali zaujmout takto jasný postoj ve prospěch pobaltských států. Jejich 

neochota vycházela stále ze stejné obavy, a to, že pokud budou severské státy 

podporovat nezávislost pobaltských států, mohlo by to vyostřit již tak napjaté 

vztahy mezi Moskvou a pobaltskými státy. Proto prezident Koivisto vyzýval 

předsedu vlády Holkeriho k trpělivosti a upozornil, že v zájmu Finska je třeba se 

zdržet jakýchkoliv výroků, které by mohly zhoršit danou situaci, a opět zopakoval, 

že pobaltské státy by se měly snažit dosáhnout nezávislosti na základě jednání 

s Moskvou a tak, jak to umožňuje sovětská ústava a v duchu helsinského 

Závěrečného aktu72. 

                                                 
71 Visuri, Pekka: ”Finland and the Baltic States” in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. 
Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish 
National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the 
Finnish Institute of International Affairs and the Institut für Europäische Politik, 2001, s. 209. 
72 Jokela, Hejkli Roiko. In the Light and Shadow. Turning-Points in Finnish-Estonians Relations between 
the Years 1860–1991, v Relations Between The Nordic Countries and The Baltic Nations in The XX 
Century, ed. By Kalervo Hovi, University of Turku, 1998, s. 120. 
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Stejně jako v případě Dánska a Švédska nabídl neúspěšný pokus o puč 

v srpnu 1991 v Moskvě Finsku příležitost opustit opatrnou zahraniční politiku. 

Poté co pobaltské státy vyhlásily plnou nezávislost, ohlásilo Finsko, že je ochotno 

zahájit jednání o obnovení diplomatických vztahů. V následujících dnech byla 

nezávislost pobaltských států uznána většinou evropských států. Co však bylo 

zvláště důležité pro politiky v Helsinkách, byl fakt, že nezávislost pobaltských 

států byla deklaratorně uznána ruským prezidentem Borisem Jelcinem. Na základě 

této skutečnosti finský velvyslanec v Moskvě Heikki Talvitie urgoval finskou 

vládu využít této chvíle a uznat nezávislost pobaltských států. Následně Finsko 

učinilo krok, který vedl 27. srpna k uznání nezávislosti pobaltských států 

oznámením, že původní uznání nezávislosti pobaltských států z roku 1920 je stále 

platné73. 

Finská vláda si za svou opatrnou politiku k pobaltským státům vysloužila 

ostrou kritiku ze strany médií a ostatních severských států, zvláště Dánska. Vládní 

představitelé tento opatrný postoj obhajovali a upozorňovali, že Finsko v daných 

okolnostech jednalo podobně jako ostatní evropské státy. Zároveň, podobně jako 

švédská vláda, Helsinky upozornily, že podle mezinárodního práva pobaltské státy 

nesplňovaly kritéria, která jsou charakteristická pro nezávislý stát, a tak nemohly 

být uznány jako nezávislé státy dříve. Je třeba si také uvědomit, že zeměpisná 

pozice Finska a jeho historické zkušenosti mu nedávaly mnoho příležitostí 

k aktivnější politice k pobaltským státům mezi lety 1988–1991. Finsko v této době 

stále upřednostňovalo dobré vztahy s Moskvou před idealistickou politikou vůči 

Pobaltí, o které se nevědělo, zdali by nevedla pouze k eskalaci napětí. Podobně 

jako pro Švédsko a Dánsko je pro Finsko stabilita v baltském regionu jednou 

z klíčových zahraničněbezpečnostních priorit, tento fakt je třeba brát v úvahu, 

pokud chceme hodnotit finskou pobaltskou politiku v tomto dramatickém období. 

Konec 80. a začátek 90. let znamenal radikální změnu v rozložení sil 

v baltském regionu. Severské státy, které až do této doby zaměřovaly svou 

zahraniční politiku převážně na OSN a humanitární pomoc, byly nuceny 

předefinovat svou zahraniční politiku, která se od této chvíle zaměřila na jejich 

bezprostřední okolí, tedy baltský region a pobaltské státy. Tato fáze také jasně 

ukázala, jak významnou roli hraje zeměpisná poloha a historické zkušenosti 

                                                 
73 Tamtéž. S. 121. 
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v uvažování severských států. Zatímco Dánsko na události na začátku 90. let 

reagovalo velmi aktivní zahraniční politikou, Švédsko, a hlavně Finsko se zdráhaly 

otevřeně vystoupit proti krokům Moskvy a opustily tzv. politiku „nejdříve 

Moskva“ později než Kodaň. Na této dánské aktivitě měl největší zásluhu tehdejší 

ministr zahraničí Ellemann-Jensen, který se stal výraznou postavou baltského 

regionu na začátku devadesátých let. Navíc byla tato brzká dánská aktivita 

podpořena konsenzem mezi politickými představiteli v této otázce. Na rozdíl od 

Dánska nepanoval ve Stockholmu obecný konsenzus ohledně aktivit v Pobaltí. 

Zatímco vládní sociální demokracie byla pro opatrnější politiku, konzervativní 

strana byla pro větší podporu pobaltským státům. Ve srovnání s Dánskem chyběla 

Švédsku také aktivní osoba, která by do podpory Pobaltí a rozvoje regionálních 

vztahů investovala tolik úsilí jako Ellemann-Jensen v Dánsku. Švédsko, podobně 

jako Finsko, v tomto období odkazovalo na potřebu dohody mezi pobaltskými státy 

a Moskvou, protože podle nich by jednostranná akce pobaltských států mohla 

přispět k vyhrocení krize a k nestabilitě v regionu. Finsko a Švédsko, z důvodu 

geografické polohy, chápaly hrozbu nestability mnohem akutněji než Dánsko. Pro 

Finsko byl vývoj v Moskvě důležitější než vývoj v Pobaltí. Toto dokládá fakt, že 

Finsko přistoupilo k uznání nezávislosti pobaltských států až poté, co tak učinil 

Boris Jelcin. Ve Finsku až do srpna 1991, na rozdíl od Dánska a Švédska, 

převládala značná skepse ohledně vývoje v Pobaltí. Obava z vyhrocení krize, která 

by mohla mít výrazný dopad i na samotné Finsko, způsobila velmi konzervativní 

politiku v těchto letech. Geografická poloha a historické zkušenosti hrály důležitou 

roli. Zatímco Dánsko ležící nejdále od SSSR/Ruska praktikovalo aktivní politiku 

k Pobaltí, Švédsko, a zvláště Finsko zastávaly opatrnější postoj. Názory na domácí 

politické scéně také měly vliv na různou aktivitu severských států. Zatímco ve 

Finsku byl konsenzus, že prioritou je udržet dobré vztahy s Moskvou a neeskalovat 

napětí, v Dánsku převládl konsenzus o potřebě podpořit nezávislost pobaltských 

států. Švédští představitelé byli v těchto otázkách nejednotní, zatímco jedni byli 

pro otevřenou podporu Pobaltí, druzí se obávali vyostření napětí a preferovali 

opatrnější přístup k Pobaltí. Od roku 1991 se zahraničněpolitickou prioritou 

severských států stala stabilizace pobaltských států a jejich začleňování do 

evropských struktur. Dánsko, Švédsko a Finsko si dobře uvědomovaly, že stabilita 

pobaltských států, které mají dobré vztahy s Moskvou, znamená i stabilitu a 

prosperitu pro celý baltský region.  
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3.2 Od samostatnosti k Evropským dohodám  

Znovunabytá nezávislost pobaltských států a rozpad SSSR v roce 1991 

nabídly severským státům příležitost k aktivní zahraniční politice v jejich 

bezprostředním okolí. Od roku 1991 se severské státy staly nejvýznamnějšími 

podporovateli stabilizace nově nezávislých pobaltských států. Mezi lety 1991–

1995 se jejich pomoc pobaltským státům soustředila hlavně na podporu 

demokracie, demokratických institucí a upevnění jejich nezávislosti. Severské 

státy považovaly za jednu ze svých hlavních priorit stabilizaci vztahů mezi 

pobaltskými státy a Moskvou. V tomto duchu významně přispěly k dohodě o 

odchodu ruského vojenského personálu v roce 1994 a o vyřešení územních sporů 

mezi pobaltskými státy a Moskvou. Toto období se vyznačovalo nejistotou a do 

určité míry i strachem, že Pobaltí by se mohlo stát druhou Jugoslávií nebo „šedou 

zónou“ v jejich bezprostředním okolí. Přítomnost ruských sil a početné ruské 

menšiny v pobaltských státech, která má spory s vládami v Tallinu, Rize a 

Vilniusu, přispívaly k této nejistotě. Severské státy si velice dobře uvědomovaly, 

že v jejich zájmu jsou stabilní a prosperující pobaltské státy, které mají dobré 

vztahy s Moskvou. Proto se také severské státy zaměřily na tzv. „měkkou 

bezpečnost“ (ochrana životního prostředí, boj s organizovaným zločinem, 

ekonomický rozvoj…) a budování regionálních institucí, které by tyto problémy 

řešily na regionální úrovni a zároveň nezpůsobovaly pochybnosti v očích Moskvy.  

V tomto kontextu je třeba si uvědomit, že severské státy, jež v průběhu 

studené války žily v „napjatém bezpečí“, kdy potenciální hrozby byly jasně 

identifikovatelné, se najednou ocitly v prostředí, které již nemělo tak jasně 

definované a předvídatelné hrozby. Šlo především o hrozby spojené s nelegálním 

přistěhovalectvím, praním špinavých peněz, organizovaným zločinem, životním 

prostředím, nedostatečnou bezpečností atomových zařízení (Ignalia), sociální 

nestabilitou (spory mezi rusky mluvící menšinou s vládami pobaltských států) a 

spory s Moskvou. Všechny tyto problémy byly severskými státy chápány jako 

hrozba pro celý region. Dánsko, Švédsko a Finsko se proto snažily jak na 

bilaterální, tak i na multilaterální úrovni pomoci řešit tyto problémy. Protože tato 

práce se zaměřuje na bilaterální pomoc severských států, zmíním zde jen, že 

multilaterální forma spolupráce probíhala hlavně v rámci setkávání Severské rady 

a Pobaltského shromáždění, které od roku 1994 nese název Skupina 5+3, pět 
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severských států a tři pobaltské státy. Toto mezivládní skupina řeší otázky spojené 

s integrací do EU, regionální spolupráci, otázky kultury, energetiky, životního 

prostředí, vzdělávání, justice, zdravotnictví, azylové politiky atd. 

Od roku 1991 zaznamenal region Baltského moře značný nárůst 

regionálních uskupení, která se zaměřují na „měkkou bezpečnost“ a zahrnují 

bezpočet státních, regionálních a soukromých institucí, které mají jediný cíl – 

zajistit stabilitu regionu na základě společné spolupráce. Za vznikem většiny 

těchto regionálních institucí byly severské státy, které členství pobaltských států 

v těchto regionálních uskupeních chápaly jako jejich přípravu na začlenění do EU 

a zároveň i jako kontrolu demokratického vývoje v pobaltských státech74. 

V následující části se tedy podíváme na to, jak jednotlivé severské státy 

podporovaly pobaltské státy na jejich cestě zpět do evropských struktur, zvláště 

EU, mezi lety 1991–1995. Tato část je rozdělena na tři podkapitoly o dánské, 

švédské a finské politice k Pobaltí. Závěrečná část této kapitoly pak poskytne 

shrnutí vývoje v tomto období.  

 

3.2.1 Stále aktivní Kodaň 

Dánsko, a zvláště ministr zahraničních věcí Uffe Ellemann-Jensen zůstávali 

i po obnovení nezávislosti pobaltských států velmi aktivní v oblasti baltského 

regionu. Opatrná zahraniční politika z doby studené války byla opuštěna a aktivní 

internacionalismus, jak novou zahraniční politiku nazval Ellemann-Jensen, se stal 

jádrem dánské zahraniční politiky75. Tento aktivismus se neprojevoval pouze ve 

vztahu k pobaltským státům, ale i k evropské integraci a NATO. Evropská 

integrace již nebyla nadále vykreslována pouze z ekonomického hlediska, ale 

dánští politici začali EU přisuzovat i politický rozměr. Podobně to bylo i s NATO, 

v době studené války bylo Dánsko „problémovým“ členem, avšak na začátku 90. 

let, s tím jak se změnily funkce NATO, které jsou bližší dánským prioritám, se 

Kodaň stala aktivním členem této organizace. 

Ve vztahu k pobaltským státům mělo Dánsko, oproti Švédsku a Finsku, 

určité výhody. Kodaň byla po Islandu druhým státem světa, který uznal nezávislost 

                                                 
74 Pedersen, Thomas: Sub-system and Regional Integration: the Case of Nordic and Baltic Cooperation, 
Aarhus University, 1995, s. 12. 
75Heurlin, Bertel: Denmark and the Northern Dimension. DUPI Working Papers 11, Copenhagen, 1999, 
s. 4. 
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těchto států. Jako dlouhodobý člen ES/EU a NATO, tedy vítězného „klubu“, 

získalo určitou výhodu při jednání s pobaltskými státy, které neskrývaly přání stát 

se členem obou organizací, a Dánsko bylo více než ochotné stát se „mostem“ mezi 

západní Evropou a pobaltskými státy. Význam baltského regionu a pobaltských 

států pro Dánsko byl jedním dánským politikem shrnut takto: „Pro Dánsko je 

nadmíru důležité, aby pobaltské státy nebyly ponechány v šedé zóně. Jako malý 

stát je Dánsko velice citlivé k vytváření mocenských sfér vlivu. Tento koncept 

musí být odmítnut, pokud má mít konec studené války opravdový smysl.“76 

V této logice se Dánsko snažilo zajistit, aby se pobaltské státy staly součástí 

evropských struktur co nejdříve. Ellemann-Jensen se svým německým kolegou 

Hansem-Dietrichem Genscherem prosazovali na začátku roku 1992, aby ES 

zahájilo co nejdříve s pobaltskými státy jednání o dohodách o přidružení. Nicméně 

většina ostatních členských států a Komise odmítala tuto možnost s tím, že 

pobaltské státy na tento typ dohod ještě nejsou dostatečně připraveny77. Následně 

s nimi ES v únoru 1992 uzavřelo „pouze“ dohody o obchodu a spolupráci, které 

neobsahovaly zmínku o možném budoucím členství Estonska, Lotyšska a Litvy 

v ES.  

Dánský ministr zahraničí Ellemann-Jensen se však i nadále snažil, aby EU a 

pobaltské státy měly bližší vztahy, které by podle něho přispěly k stabilnímu 

vývoji v Baltském moři. Zároveň se snažil, aby i Moskva zasedla s pobaltskými 

státy k jednacímu stolu, kde by se řešily společné problémy v oblasti Baltského 

moře. Výsledkem jeho snažení, za podpory jeho německého kolegy Hanse 

Dietricha-Genschera, bylo založení Rady států Baltského moře (CBSS – Council of 

the Baltic Sea States). Tato regionální instituce vznikla na schůzce ministrů 

zahraničních věcí Dánska, Švédska, Finska, Německa, Norska, Polska, Ruska, tří 

pobaltských států a zástupců Evropské komise v Kodani 5.–6. 3. 1992 a měla za cíl 

poskytnout rámec pro mezivládní spolupráci států okolo Baltského moře 

v otázkách tzv. „měkké bezpečnosti“. Tato regionální instituce poskytovala prostor 

pro jednání mezi členskými státy EU, Evropskou komisí, kandidátskými státy, ale i 

nečleny EU, a stala se tak vše zahrnují institucí, která na rozdíl od EU nebo NATO 

nepožadovala žádné formální podmínky pro členství, vyjma geografické blízkosti 

                                                 
76 Tassinari Fabrizio: Mare Europaeum: Baltic Sea Region Security and Cooperation from Post-Wall to 
post Enlargement Europe, Department of Political Science, Copenhagen, 2004, s. 146. 
77 Arnswald, Sven, EU Enlargement and the Baltic States. The Incremental Making of New Members, 
Ulkopoliittinen instituutti – Institut für Europäische Politik, Kauhava 2000, s. 30. 
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Baltského moře. Z pohledu EU byla CBSS chápána jako nástroj na rozvoj 

regionální spolupráce a překonání studenoválečného rozdělení Evropy. Bývalé 

komunistické státy to chápaly jako nástroj, který jim usnadní „návrat“ do Evropy a 

přibližování se EU. Z pohledu severských států CBSS slouží jako nástroj na 

kontrolu a udržování stability v regionu a předcházení jakéhokoliv konfliktu, který 

by mohl ohrozit baltský region. Zároveň je to podle nich nejlepší forma, jak řešit 

problémy, jež mohou ovlivnit celý region Baltského moře. Zde jde hlavně o otázky 

spojené s ochranou životního prostředí, atomovými zařízeními a o otázky spojené 

s organizovaným zločinem a také o klidné řešení sporů mezi pobaltskými státy a 

Moskvou78. 

Dánský ministr zahraničí Ellemann-Jensen nijak neskrýval, že jedním 

z hlavních důvodů stojícím za založením CBSS byly bezpečnostní obavy, kterým 

bylo možné lépe předcházet, a zároveň ukázat pobaltským státům a Rusku, že 

Západ je ochoten spolupracovat v oblastech „měkké bezpečnosti“. Ellemann-

Jensen o baltském regionu výstižně řekl: „Když se podíváte na mapu, kde je 

Dánsko umístěné při vstupu do Baltského moře, pochopíte, proč je tento region pro 

nás tak důležitý. Pokud v tomto regionu panuje stabilita, mír a obchodní výměna, 

jsme spokojeni. Avšak nestabilita a spory v regionu nás znepokojují“79. Prioritou 

tedy bylo integrovat pobaltské státy do euro-atlantických struktur, které by zajistily 

bezpečnost nejenom Estonsku, Lotyšsku a Litvě, ale následně i Dánsku. 

Nicméně přelom let 1992/93 znamenal do určité míry oslabení dánského 

zahraničního aktivismu v oblasti Baltského moře. Tuto menší angažovanost je 

možné přičíst dvěma událostem. Zaprvé to bylo odmítnutí Maastrichtské smlouvy 

dánskými občany v referendu konaném v červnu 1992 a následné vynucení si čtyř 

opt-outs z Maastrichtské smlouvy (neúčast na společné měně euro, neúčast na 

spolupráci v oblasti justice a vnitra, evropské občanství a neúčast v obranné 

dimenzi EU). V opakovaném referendu v květnu 1993 byla občany Maastrichtská 

smlouva přijata. Avšak první „ne“ znamenalo velkou ránu snaze Kodaně stát se 

hlavním hráčem a prostředníkem mezi státy v oblasti Baltského moře a EU. 

Výsledkem bylo snížení aktivismu, jak v rámci EU, tak i v regionu Baltského 

                                                 
78 Ganzel, Stefan and Helmut Hubel: “The Council of the Baltic Sea States and the EU: Dealing with Soft 
Security Risks in an European Subregion” in Hubel, Helmut (ed. by) EU Enlargement and Beyond: the 
Baltic States and Russia, Berlin Verlag, 2002, s.  395–404. 
79 Danish Ministry of Foreign Affairs, Denmark – Gateway to the Region, Copenhagen 2002, s. 7. 
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moře80. Druhou událostí, která přispěla k menší angažovanosti, byl odchod 

Ellemanna-Jensena z postu ministra zahraničních věcí a jeho nahrazení méně 

aktivním Nielsem Helvegem Petersenem po všeobecných volbách v roce 1993, 

který se nestal pokračovatelem stylu Ellemanna-Jensena.  

Jak již bylo uvedeno, jednou z hlavních starostí severských států v období 

1991–1995 bylo dosažení stability v regionu. Proto Kodaň výrazně pomáhala při 

jednáních o odchodu ruských sil z území pobaltských států. Panovala zde obava, že 

by Moskva mohla využít tento vojenský personál k destabilizaci tří pobaltských 

států, pod záminkou ochrany ruské menšiny v těchto státech. Prezident Jelcin totiž 

několikrát obvinil vlády pobaltských států z porušování lidských práv ruské 

menšiny a pod touto záminkou oddaloval stažení ruských sil. Nicméně Kodaň tato 

obvinění odmítala a Niels Helveg Petersen požadoval, aby byly všechny ruské 

posádky staženy co nejdříve, bez jakýchkoliv provokací a bez jakýchkoliv dalších 

podmínek81. Dánsko, spolu s ostatními severskými státy, se velmi angažovalo 

v jednáních o odchodu ruských vojsk, která probíhala mezi pobaltskými státy a 

Moskvou. Kodaň nakonec k dohodě přispěla nejenom svými diplomatickými 

zkušenostmi, ale také finančními příspěvky, které byly poskytnuty Moskvě za 

účelem relokace ruského vojenského personálu. Dohoda o odchodu vojsk mezi 

pobaltskými státy a Moskvou byla nakonec dosažena na jaře 1994 s tím, že 

poslední ruský voják opustil území pobaltských států na konci srpna 1994. Odchod 

ruských vojsk ukončil panující nejistotu a znamenal rozšíření spolupráce mezi 

Kodaní a pobaltskými státy v obranné politice. 

V lednu 1993 nová dánská vláda vedená sociálnědemokratickým předsedou 

vlády Poulem Nyrupem Rasmussenem přebrala předsednictví Evropské unie. 

V průběhu dánského předsednictví se ministři zahraničních věcí pobaltských států 

poprvé setkali s tzv. trojkou ES. Toto setkání proběhlo v Kodani v dubnu 1993 a 

dánský ministr zahraničních věcí Niels Helveg Petersen toto setkání nazval 

„historickým momentem“, protože znamenalo začátek politického dialogu mezi EU 

a pobaltskými státy82 a jejich přibližování se členství v EU. Později na zasedání 

                                                 
80 Catellani, Nicola, The EU´s Northern Dimension: Testing a New Approach to Neighbourhood 
Relations? The Swedish Institute of International Affairs, Stockholm 2003, s. 5. 
81 Jopp, Mathias – Arnswald, Sven: The European Union and the Baltic States: Visions, Interests and 
Strategie for the Baltic Sea Region, Ulkopoliittinen instituutti – Institut für Europäische Politik, Kauhava 
1998, s. 50. 
82 Arnswald, Sven: EU Enlargement and the Baltic States. The Incremental Making of New Members, 
Ulkopoliittinen instituutti – Institut für Europäische Politik, Kauhava 2000, s. 31.  
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Evropské rady v Kodani 21.–22. června 1993 pak bylo rozhodnuto, aby Evropská 

komise za účelem zesílení obchodních vazeb mezi pobaltskými státy a EU uzavřela 

s Estonskem, Lotyšskem a Litvou dohody o zóně volného obchodu a tím rozšířila 

smluvní vztahy mezi EU a Pobaltím. Zároveň bylo potvrzeno, že cílem EU je 

uzavřít s těmito státy Evropské dohody83. V Kodani bylo také uznáno Evropskou 

radou, že země střední a východní Evropy mohou vstoupit do EU po splnění tří 

kritérií: politického – stabilní demokratické instituce, právní stát, respektování 

lidských práv a práv menšin; hospodářského – fungující tržní hospodářství; 

zavádění acquis84. V následujících letech Kodaň dělala vše pro to, aby pobaltským 

státům pomohla co nejdříve splnit tato vstupní kritéria a aby s nimi byly co 

nejdříve uzavřeny Evropské dohody. 

Kodaň se soustředila hlavně na rozvoj infrastruktury a tržního hospodářství 

v Pobaltí, spolupráci v oblasti justice a práv menšin, oblasti vzdělávání, kultury, 

životního prostředí a samozřejmě i na spolupráci v přijímání acquis, které viděla 

jako nejakutnější problémy. Kodaň také neustále prosazovala prohlubování 

kontaktů s pobaltskými státy na půdě EU a byla pro jejich brzké zapojení do 

přístupového procesu. Přestože se Kodaň spolu se Stockholmem snažila 

přistupovat ke všem třem pobaltským státům stejně, určitou přednost, alespoň co 

se týče finanční podpory, dostávala Litva, jak vyplývá z tabulky85. 

 Dohody o zóně volného obchodu mezi EU a pobaltskými státy bylo 

dosaženo v průběhu roku 1994. Dohody pak vstoupily v platnost 1. ledna 1995. 

Tyto dohody však opět neobsahovaly záruku pobaltským státům, že se stanou 

členy EU. Nicméně již za půl roku, 12. června 1995, podepsala EU s pobaltskými 

státy tzv. Evropské dohody. Kromě toho, že Evropské dohody zesílily 

hospodářskou spolupráci s pobaltskými státy, zařadily Estonsko, Lotyšsko a Litvu 

mezi přidružené členy EU, čímž získaly možnost účastnit se tzv. strukturovaného 

dialogu s EU. Těmito dohodami se pobaltské státy zařadily mezi ostatní státy 

střední a východní Evropy, které usilovaly o členství v EU. Ve stejném roce 

pobaltské státy oficiálně podaly přihlášku o členství v EU. Tento rok se tedy stal 

                                                 
83 Copenahgen European Council: Presidency Conlusion, Copenhagen 21–22 June 1993. 
84 Tamtéž. 
85 Viz příloha č. 1. 
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velmi významným pro pobaltské státy, které jako bývalé sovětské republiky 

dostaly šanci stát se členy EU spolu s ostatními postkomunistickými státy86.     

Kromě toho, že Kodaň byla rázným zastáncem budoucího členství 

pobaltských států v EU, zastávala i velmi pozitivní vztah k jejich členství v NATO. 

Podpora členství pobaltských států v NATO byla mnohými evropskými státy 

odmítána (zvláště Finskem), neboť rozšiřování NATO do Pobaltí vzbuzovalo 

značnou nevoli v Moskvě, nicméně Dánsko argumentovalo  tím, že členství 

Estonska, Lotyšska a Litvy v NATO přispěje ke stabilizaci regionu. Podobně jako 

Švédsko, chápalo i Dánsko NATO jako stabilizující prvek pro baltský region, a to 

zvláště z toho důvodu, že to znamená účast USA v tomto regionu87. NATO bylo a 

je chápáno jako garant tzv. „tvrdé bezpečnosti“, tedy proti hrozbám vojenského 

charakteru, zatímco EU je chápána jako garant tzv. „měkké bezpečnosti“, to 

znamená ochrany životního prostředí, boje proti organizovanému zločinu a sociální 

nestabilitě. Kodaň tedy chápe tyto dvě organizace a jejich rozšíření do oblasti 

baltského regionu jako prvek, který plně a komplexně stabilizuje tento region. Pro 

Dánsko je důležité, aby se na řešení potenciálních problémů podílela jak EU, tak i 

NATO (tedy USA), které zaručují, že severské státy nebudou osamoceny při řešení 

potenciálních krizí. Bílá kniha, jež byla vydána v červnu 1993 dánskou vládou, 

jasně potvrdila důležitost a roli, jakou Kodaň přisuzuje NATO. Tvrdilo se v ní: 

„…i když hrozba tradičního vojenského útoku na Dánsko zmizela, NATO zůstává 

nenahraditelným garantem dánské územní integrity“88. 

Jak již bylo řečeno, rok 1993 znamenal do určité míry snížení aktivismu 

Kodaně v baltském regionu. Avšak nižší aktivismus nového ministra zahraničních 

věcí Nielse Helvega Petersena byl kompenzován poměrně značnou aktivitou 

ministra obrany Hanse Hækkerupa, který byl navíc podporován i bývalým 

ministrem zahraničních věcí Ellemannem-Jensenem89.  

Jeho aktivita se soustředila hlavně na bezpečnostní otázky a spolupráci mezi 

Dánskem a pobaltskými státy v těchto otázkách. Již v roce 1993 uzavřela Kodaň 

s jednotlivými pobaltskými státy dohody o spolupráci v otázkách obrany. Tato 
                                                 
86Jopp, Mathias – Arnswald, Sven: The European Union and the Baltic States: Visions, Interests and 
Strategie for the Baltic Sea Region, Ulkopoliittinen instituutti – Institut für Europäische Politik, Kauhava 
1998, s. 58–59.  
87 Petersen, Nikolaj: Denmark´s 50 Years with NATO, University of Aarhus 1999, s. 24. 
88 Heurlin, Bertel: Denmark: A new activism in foreign and security policy, Danish Institute of 
International Affairs, Copenhagen 1997, s. 170. 
89 Archer, Clive: Nordic Involvement in the Baltic States Security: Need, Motives and Success, 
Copenhagen Peace Research Institut, Working Paper, 1997, s. 9. 
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spolupráce se ještě prohloubila po odchodu ruských vojsk z území pobaltských 

států. Dánsko se zejména snažilo, aby pobaltské státy vybudovaly plně funkční 

armádu a policejní síly, které by mohly efektivně kontrolovat hranice státu a 

zároveň zajistit pořádek v zemi. 

V roce 1994 byl zahájen program Partnerství pro mír (Partnership for Peace, PfP), 

který sloužil jako rámec pro spolupráci mezi NATO a nečlenskými státy a měl za 

cíl minimalizovat hranice mezi členskými a nečlenskými státy. Dánsko se stalo 

velmi aktivní v rámci PfP a pomáhalo pobaltským státům velmi aktivně v jejich 

přípravě na mírové operace. Kodaň stála také za vytvořením BALTBAT (Baltic 

Peacekeeping Batallion), který měl za cíl přípravu a trénink jednotek pobaltských 

států pro mírové operace a prohloubení vzájemných kontaktů. Dánsko také 

souhlasilo se začleněním pobaltských jednotek do dánského batalionu 

v Chorvatsku v letech 1994–9590. Všechny tyto kroky ukazovaly, že Dánsko 

zůstávalo i nadále velice aktivní ve vztahu k pobaltským státům, a to i přesto, že se 

tato aktivita soustředila hlavně na bezpečnostní otázky. Zároveň tím, že Kodaň 

přisoudila NATO starost o „tvrdou bezpečnost“ a EU o „měkkou bezpečnost“, se 

vyvarovala možného sporu na domácí scéně, protože díky opt-outs se nemohla 

účastnit úkolů spadajících do obranné dimenze EU91. 

3.2.2 Rostoucí aktivita Stockholmu 

Rozpad SSSR a uznání nezávislosti pobaltských států měly významný 

dopad i na švédskou zahraniční politiku. Sociálnědemokratický předseda vlády 

Ingvar Carlsson podal přihlášku o členství v ES 1. července 1991 s prohlášením, že 

švédská neutralita není nijak v rozporu s členstvím v ES. Carlsson dále prohlásil, 

že členství Švédska v ES mu umožní mít větší možnosti a výhody, než kdyby 

zůstalo mimo ES. Členství v ES bylo tedy vykreslováno jako ekonomická výhoda, 

která nemá vliv na bezpečnostní politiku Švédska, což Carlsson potvrdil 

prohlášením, že Stockholm si nepřeje, aby se ES stalo obrannou aliancí, protože 

tuto funkci by podle něho mělo nadále zastávat NATO92. 

V září 1991, po všeobecných volbách, se vlády ujal nový kabinet pod 

vedením Carla Bildta, předsedy konzervativní strany. Carl Bildt se stal velkým 

                                                 
90 Krohn, Axel, The Baltic Sea Region: National and International Security Perspective, Bade-Baden, 
Nomos Verl. –Ges. 1996, s. 81–82. 
91 Archer, Clive: “Nordic Swans and Baltic Cygnets” in Cooperation and Conflict (34:1). 1999, s. 50–51. 
92Swedish Ministry for Foreign Affairs: Documents on Swedish Foreign Policy, Stockholm 199, s. 27–29. 
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zastáncem integrace Švédska do ES a stál za postupnou změnou ve švédské 

bezpečnostní politice, alespoň v rétorické rovině. Švédský předseda vlády v roce 

1992 definoval jako základ švédské bezpečnostní politiky neúčast ve vojenských 

aliancích s tím, že je povinností Stockholmu zachovat dostačující obranné 

kapacity, které by Švédsku umožnily zachovat neutralitu v případě války 

v bezprostředním okolí. „Švédsko nebrání nikoho a jeho obrana je určena jen pro 

Švédsko samotné,“ prohlásil93. 

Nicméně již v únoru 1992 Carl Bildt řekl, že pokud by byly pobaltské státy 

vojensky ohroženy, není v takovém případě jisté, že si Švédsko zachová neutralitu. 

Toto stanovisko pak potvrdila i ministryně zahraničí Margaretha af Ugglas, když 

prohlásila, že „Švédsko nemá žádný důvod, aby si zavřelo jakékoliv dveře, pokud 

jde o jeho bezpečnostní politiku“94. To znamená, že neutralita již nebyla chápána 

jako cíl sám o sobě, ale jako jedna z mnoha možností. Následně byla tato změna 

v bezpečnostní politice Stockholmu potvrzena Carlem Bildtem při parlamentní 

debatě v lednu 1993, kdy předseda vlády prohlásil: „Pokud by bylo přežití 

pobaltských států ohroženo, Švédsko v takovém případě nezůstane nikdy 

lhostejné95.“ Tady je třeba říci, že tato změna v zahraničněbezpečnostní politice je 

spojována hlavně s osobou Carla Bildta a jeho konzervativní stranou, protože 

sociální demokracie nepodporovala tak významnou změnu v bezpečnostní politice 

státu. Tato změna také znamenala konec konsenzu mezi politickými stranami 

ohledně bezpečnostní politiky Švédska. Zatímco v průběhu studené války nebyla 

neutralita nikým zpochybňována, v 90. letech se objevily rozdílné názory o 

bezpečnostním směřování Stockholmu.   

Tato změna v rétorice předních švédských politiků ukazovala, jaký význam 

má pro Stockholm stabilita baltského regionu, a zvláště pobaltských států. Stejně 

jako dánská vláda, tak i švédská pod vedení Carla Bildta měla za hlavní cíl své 

zahraniční politiky stabilizaci pobaltských států. Již v roce 1991 Bildt prosazoval 

vypracování „severské dimenze“ v rámci společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky EU, která by podle něho měla sloužit k podpoře stability a demokracie 

                                                 
93Swedish Ministry for Foreign Affairs: Documents on Swedish Foreign Policy, Stockholm 1992, s. 25.  
94 Malmborg, af Mikael: „Sweden in the EU“ in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. 
Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish 
National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the 
Finnish Institute of International Affairs and  Institut für Europäische Politik, 2001, s. 78–79. 
95 Tamtéž. 
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v celém baltském regionu96. Švédsko, pravděpodobně ještě více než Dánsko, 

chápalo stabilitu pobaltských států jako hlavní podmínku pro stabilitu celého 

regionu a jako hlavní úkol své zahraniční politiky97. Proto se v této fázi Stockholm 

soustředil na snižování napětí mezi Pobaltím a Moskvou. Šlo hlavně o pomoc při 

jednáních o odchodu ruských vojsk z území pobaltských států. Stockholm, 

obdobně jako Kodaň, významně přispěl k závěrečné dohodě v této otázce a poskytl 

i finanční pomoc pro relokaci ruského vojenského personálu. Švédsko také stálo za 

vytvořením tzv. stockholmské skupiny, která byla složená z mezinárodních 

bezpečnostních expertů a jejímž účelem bylo pomáhat v jednání o stažení ruských 

vojsk. Stockholm chápal stažení ruských vojsk jako první krok ke stabilizaci 

vztahů mezi Moskvou a pobaltskými státy, a tím i celého regionu.  

Dalším problémem, který zvyšoval napětí mezi Moskvou a Estonskem a 

Lotyšskem, byla otázka ruské menšiny žijící v těchto státech. Švédsko se snažilo 

přesvědčit Moskvu, že v těchto státech nejsou porušována práva ruské menšiny, a 

zároveň tlačilo na vlády Estonska a Lotyšska, aby zjednodušily získání občanství 

pro tyto rusky mluvící spoluobčany. Současně Švédsko spolu s ostatními 

severskými státy přispělo k vytvoření skupiny pro monitorování lidských práv 

v Pobaltí pod záštitou KBSE, jejíž zprávy pak sloužily jako argument proti 

ruskému tlaku na Estonsko a Lotyšsko v těchto otázkách98. 

Pomoc pobaltským státům vycházela tedy hlavně z obavy, že by se tato část 

Baltského moře mohla stát zdrojem nestability pro celý region a možná i pro celou 

Evropu. Přestože bezpečnostní úvahy hrály dominantní roli v uvažování švédských 

politiků, existoval mezi politiky i pocit, že Švédsko má speciální povinnost 

pomáhat pobaltským státům v jejich ekonomických a politických reformách, jak se 

vyjádřila švédská ministryně zahraničních věcí Margaretha af Ugglas, která 

zdůraznila tradiční vazby s těmito národy99. 

                                                 
96Catellani, Nicola, The EU´s Northern Dimension: Testing a New Approach to Neighbourhood 
Relations? The Swedish Institute of International Affairs, Stockholm 2003, s. 7, a Malmborg, af Mikael: 
„Sweden in the EU“ in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. Helkama-Rågård (eds. by): 
Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish National Defence College and the 
Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the Finnish Institute of International 
Affairs and Institut für Europäische Politik, 2001, s. 42.  
97 Swedish Ministry for Foreign Affairs: Documents on Swedish Foreign Policy, Stockholm 1992, s. 39. 
98 Viz o problému ruských menšin v Estonsku a Lotyšsku např. Jopp, Mathias – Arnswald, Sven: The 
European Union and the Baltic States: Visions, Interests and Strategie for the Baltic Sea Region, 
Ulkopoliittinen instituutti – Institut für Europäische Politik, Kauhava 1998.   
99Swedish Ministry for Foreign Affairs: Documents on Swedish Foreign Policy, Stockholm 1991, s. 110. 
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Švédské vlády v průběhu první poloviny 90. let odstartovaly velmi 

intenzivní spolupráci se svými pobaltskými sousedy, a to jak na bilaterální, tak i 

multilaterální úrovni. Již v říjnu 1992 uzavřel Stockholm s Estonskem, Lotyšskem 

a Litvou obchodní dohody o zóně volného obchodu100. Následně se ukázalo, že 

budoucí členství Švédska a Finska v EU do určité míry urychlilo proces 

přibližování pobaltských států k EU. Bylo to dáno právě tím, že tyto dva státy 

měly s pobaltskými státy uzavřeny dohody o volném obchodu, což znamenalo, že 

předtím, než se Švédsko a Finsko stanou členy EU, bylo nutné, aby EU uzavřela 

s pobaltskými státy obdobné dohody o zóně volného obchodu.  

Švédská podpora pobaltským státům se v tomto období nesoustředila pouze 

na diplomatickou pomoc, ale byla vyplněna i řadou konkrétní pomoci. Jak již bylo 

řečeno, mezi lety 1991–94 byla pomoc směřována hlavně na podporu a posílení 

nezávislosti pobaltských států prostřednictvím pomoci při výcviku a poskytnutí 

výbavy pobřežním a hraničním kontrolám, policii a institucím, které řešily problém 

s organizovaným zločinem nebo s pašováním uprchlíků. Zároveň Stockholm 

spolupracoval na ochraně životního prostředí, rozvoji infrastruktury a rovnosti 

mezi pohlavími.  Všechna tato pomoc byla nevojenského charakteru. 

V květnu 1995 švédský parlament, Riksdag, představil čtyři hlavní oblasti 

švédské pomoci státům střední a východní Evropy, tedy i pobaltským státům. 

Jednalo se o podporu společné bezpečnosti (common security), tedy spolupráce a 

ochrany proti společným hrozbám. Dále to byl důraz na prohlubování demokracie, 

podpora sociálně udržitelného vývoje a podpora ekologicky udržitelnému 

vývoji101. 

Od schůzky Evropské rady v Kodani v létě 1993 rostla snaha Stockholmu, 

aby pobaltské státy získaly více pozornosti v EU. Následně Stockholm začal 

označovat pobaltské státy jako „blízké zahraničí“ Západu, čímž zdůrazňoval, že by 

byla chyba, kdyby pobaltské státy nebyly zahrnuty v budoucím rozšiřování 

západních struktur. Švédsko, stejně jako Dánsko, prosazovalo, aby pobaltské státy 

byly zahrnuty co nejdříve do procesu rozšiřování EU, čímž by se upevnila 

bezpečnost pobaltských států a následně i celého regionu. Budoucí členství 

Švédska v EU bylo zdůvodňováno hlavně ekonomickými výhodami, protože 

                                                 
100 Tamtéž. 
101 Swedish Ministry for Foreign Affairs: A Good Neighbourhood: Sweden´s Cooperation with Central 
and Eastern Europe, Stockholm 1998, s. 16.  
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švédská ekonomika procházela v první polovině 90. let hospodářskou recesí. 

Nicméně švédskými politiky bylo budoucí členství pobaltských států v EU a v 

jiných evropských institucích chápáno jako bezpečnostní přínos celému regionu, 

což vycházelo z toho, že někteří ruští politici ve svých projevech hovořili o Pobaltí 

jako o „blízkém zahraničí“, tedy o oblasti, která spadá do ruské zájmové sféry. 

Toto samozřejmě Švédsko značně znepokojovalo, proto se snažilo svou podporou 

pobaltských států a jejich přibližování do evropských struktur ukázat Rusku, že 

Pobaltí je strategicky důležité i pro Západ102. 

V září 1994 se do premiérského křesla vrátil Ingvar Carlsson, který byl „u 

toho“, když se Švédsko 1. ledna 1995 stalo členem EU. Následně Švédsko zesílilo 

své snahy, aby členské státy EU soustředily více pozornosti na baltský region. 

Švédsko spolu s Finskem a Dánskem usilovalo, aby pobaltské státy nebyly 

přehlíženy nebo znevýhodňovány v rámci pomoci, kterou EU poskytovala státům 

střední a východní Evropy. V červnu 1995 předložila bývalá ministryně zahraničí 

Margareta af Ugglas zprávu Evropskému parlamentu o vztazích mezi EU a 

pobaltskými státy. V této zprávě zdůraznila tři kroky, které je třeba udělat, aby se 

přispělo ke stabilizaci Pobaltí. Zaprvé požadovala, aby pobaltské státy přistoupily 

ke konvenci o lidských právech. Dále prosazovala, aby se snížila „militarizace“ 

Kaliningradské oblasti a aby byla založena pobočka Europolu na východním 

pobřeží Baltského moře, která by pomáhala pobaltským státům v boji proti 

organizovanému zločinu. Zároveň ve zprávě zdůraznila bezpečnostní roli EU 

v regionu103. 

Přestože Stockholm přisuzoval EU stabilizující a bezpečnostní roli pro 

celou oblast Baltského moře, byla EU pouze jednou z organizací, která tuto 

stabilitu přinášela. Tou další bylo v očích Stockholmu NATO. Jak vláda Carla 

Bildta, tak i vláda Ingvara Carlssona přisuzovala NATO významnou roli 

v evropské bezpečnosti, a to zvláště z toho důvodu, že to znamenalo zahrnutí USA 

do evropské bezpečnosti. Nicméně určité rozdíly mezi Bildtem a Carlssonem 

v otázce NATO existovaly. Bildt, přestože neusiloval o švédské členství v NATO, 
                                                 
102 Karlsson, Michael and Olav F. Knudsen: “Sweden and the Baltic States” in Huldt, B. and T. 
Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing 
National Policies, Swedish National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of 
the CFSP conducted by the Finnish Institute of International Affairs and  Institut für Europäische Politik, 
2001, s. 189. 
103Jopp, Mathias – Arnswald, Sven: The European Union and the Baltic States: Visions, Interests and 
Strategie for the Baltic Sea Region, Ulkopoliittinen instituutti – Institut für Europäische Politik, Kauhava 
1998, s. 59.  
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byl toho názoru, že by se ve Švédsku o této možnosti měla vést alespoň odborná 

debata. Carlsson naopak možnost, že by se Švédsko stalo členem NATO, odmítal 

od samého počátku. Tato pozice byl několikrát potvrzena při jeho projevech a 

prohlášeních jeho ministryně zahraničí Leny Hjelm-Wallén. Nejenomže v jejich 

projevech bylo odkazováno častěji na pojem neutralita než v době vlády Carla 

Bildta, zaznívaly zde ale i argumenty, že členství v NATO by nepřineslo stabilitu a 

bezpečnost pobaltským státům a vlastně ani Švédsku104. Jeden z hlavních 

argumentů byl, že švédská politika neúčasti ve vojenských organizacích významně 

přispěla ke stabilitě v regionu a těší se všeobecné podpoře švédského obyvatelstva. 

Vysoký úředník ministerstva zahraničí Sverker Åström publikoval článek ve 

švédském tisku, ve kterém uvedl, že švédské členství v NATO by v žádném 

případě nepřispělo k větší bezpečnosti v regionu, neboť by to mohlo vyvolat 

negativní reakce v Moskvě, která by následně mohla vyvíjet větší tlak na vlády 

v Pobaltí105. Tento argument je velmi podobný tomu, který švédské vlády 

používaly v průběhu studené války, kdy odmítaly vstoupit do NATO nebo ES 

z obavy, že by to zhoršilo postavení Finska ve vztahu k SSSR. 

Přestože se Švédsko velmi aktivně podílelo na programu Partnerství pro 

mír, mírových operacích v bývalé Jugoslávii a poskytovalo pobaltským státům 

pomoc při výcviku jejich obranných sil, bylo velmi opatrné v podpoře jejich snahy 

stát se členem NATO. Vláda pod vedením Carlssona argumentovala tím, že 

členství pobaltských států v NATO by mohlo vytvořit „nové dělící linie“, kterým 

se švédská vláda snažila za každou cenu předejít106. Nicméně přes tuto opatrnost 

bylo NATO, a zvláště USA, stále chápány Stockholmem jako klíčový prvek pro 

zajištění bezpečnosti a stability v Evropě. 

Švédsko, v letech 1991–94 hlavně Carl Bildt, se snažilo, aby EU získala 

tzv. „severoevropskou dimenzi“, tedy společnou politiku, která by přispěla 

k posílení nezávislosti pobaltských států a usnadnila jim cestu do EU107. Avšak ve 

                                                 
104 Winnerstig, Mike: Sweden and NATO, in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. Helkama-
Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish National 
Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the Finnish 
Institute of International Affairs and Institut für Europäische Politik, 2001, s. 80–82. 
105Karlsson, Michael and Olav F. Knudsen: “Sweden and the Baltic States” in Huldt, B. and T. 
Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing 
National Policies, Swedish National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of 
the CFSP conducted by the Finnish Institute of International Affairs and Institut für Europäische Politik, 
2001, s. 194. 
106 Tamtéž.  
107 Tamtéž. 
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srovnání s aktivitou Kodaně v tomto období, která stála za vytvořením CBSS a 

BALTBAT, byla švédská aktivita poněkud chudší a stále zůstávala v dánském 

stínu. Vysvětlení lze hledat v několika faktorech. Zaprvé zatímco v Dánsku 

prakticky všechny politické strany podporovaly aktivní podporu pobaltským 

státům, švédské politické strany v tomto nebyly tak jednotné. Zatímco 

konzervativní strana v čele s Carlem Bildtem byla zastáncem aktivní podpory 

pobaltských států, tradičně nejsilnější švédská strana, sociální demokracie, byla 

v této otázce poněkud rezervovanější. To platilo i ve vztahu k NATO. Tato 

nejednotnost v otázce směřování švédské bezpečnostní politiky tak přispěla 

k menší aktivitě v regionu mezi lety 1991–95. Další možný důvod lze hledat i 

v ekonomické oblasti, protože v této době Švédsko procházelo hospodářskou krizí. 

Nicméně lze jen těžko vyzvednout jeden faktor, který byl pro aktivitu Stockholmu 

v baltském regionu nejvýznamnější. 

 

3.2.3 Helsinky se „odpoutávají“ od Moskvy 

Reakce Finska na změny na začátku 90. let v jeho bezprostředním okolí 

byla nejopatrnější ze všech severských států. Dědictví studené války bylo dlouho 

patrné ve finské zahraniční politice a neutralita byla chápána jako nutnost pro 

dobré vztahy mezi Finskem a Moskvou. První polovina 90. let tedy znamenala, že 

finská zahraniční politika a politika k pobaltským státům byla založena na reakci k 

iniciativám ostatních států než na vlastní finské aktivitě. 

Následně je možné do určité míry vysledovat určité shodné rysy ve finské a 

švédské zahraniční politice po roce 1991. Stejně jako Stockholm, tak i finští 

politici začali diskutovat o novém směřování bezpečnostní politiky, zvláště 

s ohledem na finskou neutralitu. Profesor Clive Archer z manchesterské univerzity 

tuto pomalou změnu v zahraniční politice Finska na začátku 90. let popsal velice 

výstižně, když řekl: „Finsko vyměnilo velmi blízké vztahy k SSSR za normálnější 

kontakty k Rusku.“108 V tomto ohledu bylo nejdůležitější, že Finsko 20. ledna 1992 

podepsalo novou smlouvu a vztazích s Ruskem, která již neobsahovala žádné 

speciální povinnosti ve vztahu k Moskvě jako smlouva z roku 1948109. Následně 

                                                 
108 Archer, Clive: “Nordic Swans and Baltic Cygnets” in Cooperation and Conflict 1999, s. 55. 
109 Pursiainen, Christer: “Finland and Russia” in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. 
Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish 
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dva měsíce po podpisu smlouvy s Ruskem finská vláda vedená Esko Ahoem 

následovala rozhodnutí Stockholmu a požádala o členství v ES. Toto rozhodnutí 

znamenalo radikální změnu ve finské zahraniční politice. Avšak na rozdíl od 

Stockholmu, který členství v ES odůvodňoval hlavně ekonomickými faktory, byly 

finské argumenty pro členství v ES převážně bezpečnostního charakteru, i když 

oficiálně nebyl tento bezpečnostní argument příliš zdůrazňován110. 

Finsko, obdobně jako Švédsko, chápalo jako nutnost pro bezpečnost 

v celém regionu (tedy hlavně pro svoji vlastní) potřebu stabilizovat politický vývoj 

v pobaltských státech a Rusku. Avšak na rozdíl od Dánska a Švédska, které se 

zaměřovaly na všechny pobaltské státy, soustředilo Finsko svou pozornost hlavně 

na Estonsko, které je mu jazykově i kulturně velmi blízké. Další zájmovou oblastí 

Finska byla severozápadní část Ruska, tedy oblasti, které byly velmi blízko 

finskému území111. Není proto překvapením, že se Finsko zaměřilo na stabilizaci a 

rozvoj těchto oblastí. Speciální vztahy, které mezi Estonskem a Finskem existují, 

dokládá řada jejich vzájemných aktivit. Zatímco spolupráce mezi Finskem a 

Estonskem je založena na mezivládní smlouvě z roku 1993, je finská spolupráce 

s Lotyšskem a Litvou založena na programech, které je třeba každý rok obnovovat. 

Dalším dokladem tohoto faktu je i ta skutečnost, že estonští důstojníci navštěvovali 

základní kurzy ve Finsku a zároveň řada finských dobrovolníků sloužila jako 

poradci při budování estonské armády112. Podobně jako Dánsko a Švédsko, 

soustředilo Finsko nejdříve svou pozornost na posílení nezávislosti pobaltských 

států, tedy hlavně Estonska. Šlo zejména o pomoc při budování monitorovacího 

systému na hranicích, pomoc při budování pobřežních hlídek a policejních složek. 

Samozřejmě, jako všechny severské státy, tak i Finsko bylo velmi aktivní 

v otázkách ochrany životního prostředí. Helsinky byly velice znepokojeny situací 

na poloostrově Kola, kde byla uložena spousta vojenského materiálu, včetně 

jaderného, který nebyl dostatečně zajištěn a ohrožoval nejenom životní prostředí, 

ale i bezpečnost obyvatelstva. Proto se Finsko snažilo v těchto otázkách 

                                                                                                                                               
National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the 
Finnish Institute of International Affairs and Institut für Europäische Politik, 2001, s. 150–152. 
110 Tamtéž. S. 152. 
111 Mouritzen, Hans: High Politics in Northern Europe, NEBI Yearbook 1999, Springer Verlag, Berlin, s. 
269. 
112 Ojanen, Hanna: “Attitudes and Policies of Finland Concerning EU Enlargement in the Baltic Sea 
Region” Hubel, Helmut (ed. by) EU Enlargement and Beyond: the Baltic States and Russia, Berlin 
Verlag, 2002, s. 197–200. 
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spolupracovat s místní správou, ale i s Moskvou.  Všechny tyto kroky zvyšovaly 

nejenom stabilitu pobaltských států, ale i Finska samotného. 

Jak již bylo řečeno, dobré vztahy mezi Moskvou a pobaltskými státy byla 

jedna z podmínek pro stabilitu v celém regionu. Finsko si tento fakt velice dobře 

uvědomovalo, ale zároveň si ponechávalo možnost zůstat mimo možný konflikt 

mezi těmito státy. To znamenalo, že Finsko si ponechalo takový koncept 

neutrality, který mu umožňoval zůstat neutrální v případě krize mezi pobaltskými 

státy a Moskvou113. Tento koncept neutrality byl podobný tomu švédskému. 

Nicméně finský předseda vlády Esko Aho nikdy ve svých prohlášeních nešel tak 

daleko jako Carl Bild, který několikrát prohlásil, že v případě ohrožení nezávislosti 

pobaltských států by Švédsko nikdy nezůstalo lhostejné. 

Finsko se 1. ledna 1995 stalo členem EU, a přestože této organizaci 

připisovalo stabilizující vliv na severní Evropu, finský předseda vlády Esko Aho se 

ve svém projevu ve finském parlamentu 14. února 1995 vyjádřil, že jádrem finské 

neutrality zůstává neúčast ve vojenských aliancích a nezávislé a věrohodné 

obranné kapacity. Následně dodal: „…členstvím v EU se nesnažíme získat nové 

bezpečnostní garance nebo nové řešení své bezpečnostní situace… Jsem 

přesvědčen, že naše cesta je nejlepší pro naši bezpečnost a pro stabilitu severní 

Evropy.“114 Tyto výroky Esko Aho ukazují, že Helsinky stále nebyly pevně 

rozhodnuty, jakým směrem by se jejich bezpečnostní politika měla ubírat, a do 

určité míry ukazují, že myšlení některých finských politiků o bezpečnostní politice 

v první polovině 90. let vycházelo stále z logiky studené války. 

 Přestože v oficiálních projevech finských politiků mezi lety 1991–95 byl 

bezpečnostní faktor členství minimalizován, bývalý prezident Mauno Koivisto ve 

svých pamětech uvádí, že hlavním faktorem pro členství v EU byly právě 

bezpečnostní úvahy, zatímco ekonomické faktory byly až na druhém místě115. Je 

zajímavé, že v průběhu diskuse o budoucím členství Finska v EU se finští politici 

jen velmi okrajově zabývali otázkou možného budoucího členství pobaltských 

států v EU. Tato otázka se Helsinkám zdála jako velmi vzdálená budoucnost, že se 

o ní zatím nijak vážně nehovořilo. Hlavní finská starost byla spíše reakce Moskvy 

                                                 
113 Visuri, Pekka: ”Finland and the Baltic States” in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. 
Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish 
National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the 
Finnish Institute of International Affairs and Institut für Europäische Politik, 2001, s. 211. 
114 Tamtéž. S. 212. 
115 Tamtéž. 
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na členství Finska v EU a zároveň vývoj vztahů mezi Pobaltím a Ruskem. Finští 

politici si jen velmi těžko dokázali představit možnost členství pobaltských států 

v EU, když prozatím na jejich území byly přítomny ruské ozbrojené síly. 

Finsko mezi lety 1991–95 samozřejmě poskytovalo pomoc a podporovalo 

pobaltské státy na jejich cestě do evropských struktur, nicméně ve srovnání 

s Dánskem a Švédskem v tomto ohledu zaostávalo. Pro Finsko, s ohledem na jeho 

geografickou polohu, zůstávaly dobré vztahy s Moskvou jednou z priorit. Proto se 

Helsinkám moc nezamlouvala dánská a švédská politika k pobaltským státům, 

zvláště v době krize mezi Moskvou a Pobaltím v roce 1991. Helsinky se obávaly, 

že by dánská a později švédská podpora Pobaltí mohla přinést zhoršení krize mezi 

Moskvou a Pobaltím. Finsko totiž i nadále usuzovalo, že jeho bezpečnost závisí 

hlavně na vnějších faktorech, tedy na stabilitě v severní Evropě, demokratickém 

vývoji v Pobaltí a v Rusku a na dobrých vztazích mezi jednotlivými národy v jeho 

bezprostřední blízkosti116. 

Avšak odchod ruských vojsk z území pobaltských států v srpnu 1994 a 

vstup Finska do EU 1. ledna 1995 znamenal, že Helsinky se staly nejenom 

aktivnější ve své politice k pobaltským státům, ale i k celému baltskému regionu. 

Po vstupu do EU se Finsko stalo velmi aktivní ve snaze více angažovat EU 

v oblasti Baltského moře a ve vytvoření rámce pro spolupráci s Moskvou. Tato 

snaha pak vedla k vytvoření tzv. severní dimenze EU (viz dále).    

V březnu 1995 se konaly všeobecné parlamentní volby a novým 

ministerským předsedou se stal Paavo Lipponen, jenž sestavil vládu tzv. duhové 

koalice, která byla velmi nakloněna evropské integraci a aktivnější zahraniční 

politice. Nová Lipponenova vláda v červnu 1995 vydala zprávu o bezpečnostní 

politice Finska s názvem Bezpečnost v měnícím se světě: vodítka pro finskou 

bezpečnostní politiku117. Tato zpráva opět zdůraznila, že demokratický vývoj v 

Rusku je významnou podmínkou pro bezpečnost Finska a celého regionu, a 

zároveň uváděla, že integrace Estonska, Lotyšska a Litvy do evropských struktur, 

tedy hlavně do EU, přispěje ke stabilizaci bezprostředního okolí Finska. „Finsko 

podporuje rozšíření Evropské unie jako hlavní prostředek, jak dosáhnout evropské 

jednoty a udržitelné bezpečnosti na základě konsolidace demokracie a 

                                                 
116 Archer, Clive: “Nordic Swans and Baltic Cygnets” in Cooperation and Conflict 1999, s. 55.  
117 Finnish Ministry for Foreign Affairs, Security in Changing World: Guidelines for Finland´s Security 
Policy, Report by the Council of State to parliament, 6 June 1995. 
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prohlubování integrace,“ uváděla zpráva118. Helsinky tedy chápaly rozšíření EU o 

pobaltské státy jako prostředek, jak zabránit vytváření nových dělících čar. 

Nicméně aby bylo zaručeno, že nové dělící linie nevzniknou, podporovalo Finsko 

nejenom integraci Pobaltí do EU, ale i rozvíjení dialogu s Moskvou na úrovni EU. 

Jedním ze symbolických kroků, které měly ukázat, že dělící linie patří minulosti, 

byl projekt Via Baltica, jenž měl za cíl vytvořit dálniční spojení z Helsinek do 

Berlína přes pobaltské státy a Polsko. 

Finsko bylo velkým zastáncem začlenění pobaltských států do EU, a to 

zvláště po odchodu ruských vojsk z jejich území a poté, co se stalo členem EU. Na 

druhé straně otázka možného členství pobaltských států v NATO byla ve Finsku 

velice kontroverzní. Pobaltské státy viděly NATO jako bezpečnostní garanci proti 

nevypočitatelnému Rusku. Nicméně Helsinky se obávaly, že by tento krok nijak 

nepřispěl ke stabilitě v regionu. Podobně jako Švédsko, tak i Finsko se obávalo 

reakce Ruska v této otázce, zvláště poté, kdy Moskva vyjádřila ostrý nesouhlas se 

začleněním Pobaltí do struktur NATO. 

Finská politika k pobaltským státům (zvláště Estonsku) mezi lety 1991–95 

se vyznačovala podporou a vzájemnou spoluprací, avšak stále byla převážně 

charakterizována tradičním uvažováním z dob studené války, kde hlavní úlohu 

v bezpečnostních úvahách Helsinek hrálo Rusko a vztahy mezi Ruskem a 

pobaltskými státy119. Jak Clive Archer říká, „Finsko bylo aktivní v podpoře 

pobaltských států, nicméně tato aktivita byla nízkoprofilová“120.  Teprve odchod 

ruských vojsk a členství Finska v EU přinesly aktivnější politiku Finska 

v baltském regionu, která pak kulminovala v druhé polovině 90. let. 

 

Shrneme-li vývoj politik severských států v první polovině devadesátých 

let, vyjde nám, že po uznání nezávislosti pobaltských států v roce 1991 se hlavní 

zahraničněpolitickou prioritou všech tří severských států stala stabilizace a 

podpora demokratického vývoje v Pobaltí. Všechny tři severské státy prohlašovaly, 

že demokratický vývoj pobaltských států, které mají dobré vztahy s Moskvou, je 

nejlepší cestou, jak zajistit stabilitu v celém regionu. Bezpečnostní motivy hrály 

dominující roli v jejich podpoře a Dánsko, Švédsko a Finsko se primárně 

                                                 
118 Tamtéž. 
119Tassinari Fabrizio: Mare Europaeum: Baltic Sea Region Security and Cooperation from Post-Wall to 
post Enlargement Europe, Department of Political Science, Copenhagen, 2004, s. 152–153.  
120 Archer, Clive: “Nordic Swans and Baltic Cygnets” in Cooperation and Conflict 1999, s. 56. 
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soustředily na stabilizaci nezávislosti. Všechny tři severské státy byly velmi 

aktivní při jednáních o odchodu ruských vojsk z Pobaltí, jenž byl viděn jako 

nejdůležitější krok ke stabilitě v této oblasti. Nicméně podpora severských států 

Pobaltí nebyla stejná ve všech třech státech. Finsko ve své podpoře zůstávalo 

nejkonzervativnější a v první polovině devadesátých let pouze přihlíželo 

iniciativám svých severských sousedů. Helsinky v této době podporovaly pobaltské 

státy do té míry, dokud to nevyvolávalo nevoli v Moskvě. Příkladem může být 

finský nesouhlas s budoucím členstvím pobaltských států v NATO, se kterým ostře 

nesouhlasila Moskva. Teprve odchod ruských vojsk z Pobaltí a členství Finska 

v EU znamenaly posun k aktivnější politice, která se jinak vyznačovala reakcí na 

iniciativy ostatních. 

Na rozdíl od Finska bylo Dánsko v baltském regionu „hyperaktivní“. 

Nejenomže stálo za vznikem CBSS, ale také se velmi angažovalo v rámci EU, kde 

se snažilo přimět ostatní členy a Komisi, aby byla s pobaltskými státy navázána 

bližší spolupráce. Toto bylo patrné při zasedání Evropské rady v Kodani v roce 

1993, kdy dánská vláda lobbovala za prohloubení vazeb mezi EU a Pobaltím. 

Dánsko v této době zastávalo také rozdílný názor na členství pobaltských států 

v NATO, které podle něho přispěje k větší bezpečnosti v regionu. Tento názor byl 

v naprostém protikladu s názorem Stockholmu a Helsinek na rozšíření NATO, 

které to v žádném případě neviděly jako přínos pro bezpečnost v regionu. 

Švédská aktivita v regionu byla něco mezi dánským aktivismem a finským 

konzervatismem. Politika k Pobaltí se stala součástí obecnější diskuse o 

budoucnosti švédské neutrality a o směřování bezpečnostní politiky Stockholmu. 

Tato diskuse ukázala nejednotu v názorech na bezpečnostní politiku. Z toho také 

vycházela menší aktivita Švédska v regionu ve srovnání s Dánskem. I když 

Švédsko významně podporovalo pobaltské státy a stálo například za vznikem 

monitorovací skupiny zaměřené na pomoc při odchodu ruských vojsk z Pobaltí, 

bylo ve srovnání s Dánskem, které se snažilo pobaltské státy rychle zahrnout do 

určité širší spolupráce, méně aktivní. 

Závěrem lze říci, že všechny tři severské státy podporovaly stabilizaci 

pobaltských států, nicméně hlavní rozdíl mezi dánskou, švédskou a finskou 

podporou Pobaltí byla intenzita této podpory. Ta byla v první polovině 

devadesátých let tím větší, čím více byl daný severský stát vzdálen od hranic 

s Ruskem.                     
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3.3 Druhá pol. 90. let. Přínos severských států k východnímu 

rozšíření Evropské unie. 

Druhá polovina 90. let byla ve znamení neutuchající podpory severských 

států Estonsku, Lotyšsku a Litvě na jejich cestě do EU. Tato podpora Dánska, 

Švédska a Finska a jejich lobby za začlenění pobaltských států do první vlny 

rozšiřování EU se ukázala jako klíčový prvek, který přispěl k tomu, že se tyto státy 

následně staly členy EU v roce 2004, spolu s ostatními sedmi státy střední a 

východní Evropy. V tomto kontextu je třeba si uvědomit, že severské státy musely 

vyvinout velké úsilí, aby přesvědčily ostatní členské státy a Evropskou komisi, že 

„rychlé“ začlenění pobaltských států do EU je krok, který prospěje všem. Některé 

státy EU, jako například státy Beneluxu, se obávaly, že východní rozšíření EU by 

mohlo ohrozit prohlubování (deepening) EU. Na druhé straně Portugalsko a 

Španělsko měly obavy, že východní rozšíření přesune pozornost EU od Středomoří 

na státy střední a východní Evropy, čímž by Iberský poloostrov byl odsunut na 

periferii zájmu EU121. Další faktor, který nijak neulehčil severským státům jejich 

snahu přesvědčit ostatní členské státy o oprávněnosti začlenění pobaltských států 

do první vlny rozšíření, byly spory mezi ruskou menšinou a estonskou a lotyšskou 

vládou o získání estonského, respektive lotyšského občanství. Proto Dánsko, 

Švédsko a Finsko na jedné straně vynakládaly velké úsilí, aby přiměly Estonsko a 

Lotyšsko k přijetí patřičných kroků, které by tento problém vyřešily. A na straně 

druhé se snažily přesvědčit ostatní členské státy, že východní rozšíření nijak 

neohrozí proces prohlubování evropské integrace. Teprve při zvážení všech těchto 

překážek, které stály v cestě členství pobaltských států v EU, je možné ocenit 

přínos severských států pro začlenění pobaltských států do EU. 

Severské státy zůstávaly i v letech 1995–99 nejhorlivějšími zastánci 

členství pobaltských států v EU122. A přes dočasné spory ohledně otázky, zda 

všechny pobaltské státy vstoupí do EU již při prvním rozšíření EU, nebo zda by to 

mělo být pouze Estonsko, zůstávaly Dánsko, Švédsko a Finsko v otázce 

východního rozšíření jednotní. Jejich pomoc se v této fázi soustředila hlavně na 

pomoc pobaltským státům při plnění tzv. kodaňských kritérií, která bylo nutno 

splnit, pokud se kandidátské státy chtěly stát členy EU. 

                                                 
121 Arnswald, Sven: EU Enlargement and the Baltic States. The Incremental Making of New Members, 
Ulkopoliittinen instituutti – Institut für Europäische Politik, Kauhava 2000, s. 24–25. 
122 Tamtéž. S. 24–28. 
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Následující část se zabývá obdobím od roku 1995 do konce roku 1999, kdy 

se v Helsinkách konalo zasedání Evropské rady, která rozhodla, že všechny 

pobaltské státy mají možnost stát se členy EU již v první vlně rozšíření. 

 

3.3.1 Neustávající podpora Dánska 

Aktivita Kodaně ve vztahu k pobaltským státům přetrvávala i ve druhé 

polovině 90. let. Nicméně jak někteří upozornili, politická iniciativa zaměřená na 

spolupráci v regionu se postupně přesunula směrem na východ od Dánska, kde 

nové členské země EU, Švédsko a Finsko, zahájily aktivnější fázi své baltské 

regionální politiky123. I když dánská aktivita v regionu v druhé polovině 90. let 

byla do určité míry zastíněna aktivitou Švédska a Finska, zůstávala Kodaň rázným 

a stabilním zastáncem členství pobaltských států v EU a NATO a „aktivní 

internacionalismus“, jak novou zahraniční politiku nazval na konci 80. let tehdejší 

ministr zahraničí Ellemann-Jensen, zůstával i nadále jádrem dánské zahraniční 

politiky. Navíc podpora budoucího členství pobaltských států v EU a NATO měla 

jasnou podporu ve Folketingu, dánském parlamentu. 

V průběhu studené války stála dánská zahraniční politika na pěti 

oddělených pilířích – OSN, NATO + USA, ES, KBSE a severské spolupráci. OSN 

byla chápána Kodaní jako garant světového míru a stability, NATO poskytovalo 

Dánsku bezpečnost (vojenskou), ES ekonomickou prosperitu, KBSE mělo od roku 

1975 zajišťovat snižování napětí mezi Východem a Západem a severská spolupráce 

byla založena na společných hodnotách a pomohla severní Evropě zůstat mimo 

konflikt mezi Východem a Západem. Po konci studené války se všech pět pilířů 

sjednotilo do víceméně jednoho pilíře, EU124. Evropská integrace a podpora států 

střední a východní Evropy (hlavně Pobaltí) na jejich cestě do evropských struktur 

se stala dominujícím prvkem dánské zahraniční politiky po konci studené války. 

Dánská zahraniční politika zaměřená na stabilizaci pobaltských států tak 

obsahovala všech pět pilířů, které však v tomto případě vytvářely jeden pilíř. Pilíře 

OSN a KBSE/OBSE byly v dánské pobaltské politice přítomny při řešení otázek 

spojených s problémem menšin v Estonsku a Lotyšsku. Pilíř založený na 

                                                 
123 Tassinari Fabrizio: Mare Europaeum: Baltic Sea Region Security and Cooperation from Post-Wall to 
post Enlargement Europe, Department of Political Science, Copenhagen, 2004, s. 146. 
124 Heurlin, Bertel, Security Problem in the Baltic Region in the 1990´S, Danish Institute of International 
Affairs (DUPI), Copenhagen 1997, s. 12. 
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spolupráci v NATO zde představovala například dánská podpora členství Pobaltí 

v NATO a jeho aktivní účast na programu Partnerství pro mír. Pilíř ES/EU byl 

přítomen v jeho neutuchající podpoře členství Pobaltí v EU, a nakonec pilíř severní 

spolupráce se stal součástí širší regionální spolupráce v oblasti Baltského moře125. 

V devadesátých letech tak dánská politika k pobaltským státům spočívala na 

prolínání se dříve oddělených pilířů jeho zahraniční politiky. 

S novou dánskou aktivitou v baltském regionu po konci studené války se 

zde objevila i určitá soutěživost nebo rivalita mezi Dánskem, Švédskem a Finskem 

o to, kdo bude „vedoucím“ státem v regionální spolupráci. Mezi Dánskem a 

Švédskem vždy existovala určitá rivalita o to, kdo bude mít větší vliv v oblasti 

Baltského moře. Toto vychází z historie, kdy oba státy spolu vedly nespočet válek 

o dominanci v regionu. Po konci studené války „rivalita“ začala prakticky ihned po 

vyhlášení nezávislosti pobaltskými státy, když se Ellemann-Jensen vyjádřil v tom 

smyslu, že uznání nezávislosti pobaltských států před tím, než tak učinilo Švédsko, 

je pro Kodaň velice prestižní126. V následujících letech pak tato rivalita opakovaně 

vystupovala na povrch. V průběhu roku 1996, kdy Švédsko předsedalo Radě států 

Baltského moře (CBSS), se Stockholmu jeho aktivitou podařilo nejenom značně 

ovlivnit program CBSS, ale dosáhl i toho, že Stockholm byl vybrán za sídlo 

nového stálého sekretariátu CBSS. Tyto úspěchy se moc nezamlouvaly Finsku a 

Dánsku, které podporovaly za sídlo sekretariátu Kodaň, kam by, podle nich, tato 

instituce přirozeně patřila. V tomto ohledu pak tehdejší člen opozice Ellemann-

Jensen obvinil dánskou vládu vedenou Poulem Nyrupem Rasmussenem z toho, že 

svou malou aktivitou dovolila, aby se Švédsko stalo vedoucím státem v tomto 

regionu127. V průběhu roku 1997 Dánsko a Švédsko do jisté míry soupeřily o to, 

kdo získá větší „pochvalu“ od USA za svůj přínos ke stabilizaci pobaltských států 

a zároveň který stát poctí svou návštěvou prezident Clinton. Nakonec Clinton 

přijel do Kodaně. 

Avšak rivalita nepanovala pouze mezi Kodaní a Stockholmem. Finský 

premiér Paavo Lipponen například v prosinci 1996 velmi ostře mluvil o aktivitách 

Kodaně v Pobaltí, když řekl, že „někteří snaživí poradci s pochybnými motivy 

úmyslně uvádějí pobaltské občany v omyl a snaží se ukázat v lepší světle než 

                                                 
125Tamtéž.  
126 Mouritzen, Hans: Denmark in the Post-Cold War Era: The Salient Action Spheres, Danish Institute of 
International Affairs, Copenhagen, 1997, s. 14. 
127 Tamtéž. 
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ostatní, když podporují členství pobaltských států v NATO“128. Nejznámějším 

sporem pak byl konflikt ohledně východního rozšíření EU, kde na jedné straně 

stalo Dánsko a Švédsko a na straně druhé Finsko (viz dále). Přes všechny tyto 

skutečnosti však nelze mluvit o tom, že by tyto spory způsobily nějaké větší 

komplikace ve spolupráci mezi severskými státy. Naopak tato rivalita mezi 

severskými státy o větší vliv v Pobaltí může být viděna jako přínos pro pobaltské 

státy, kdy se severské státy předháněly v podpoře pobaltských států.         

Po podpisu Evropských dohod s pobaltskými státy v polovině roku 1995 se 

jejich budoucí členství v EU stalo součástí diskuse mezi členskými státy o tom, 

kdy bude možné s těmito státy zahájit přístupové rozhovory. Kodani, jako zastánci 

zahájení přístupových rozhovorů s pobaltskými státy co nejdříve, se nelíbily 

pokusy některých evropských politiků, jako například Helmuta Kohla, který se 

v roce 1995 snažil prosadit, aby přístupové rozhovory byly zahájeny nejdříve 

pouze s nejperspektivnějšími státy, tedy Polskem, Maďarskem a Českou 

republikou129. Tento návrh se setkal s ostrým dánským nesouhlasem, protože 

Dánsko prakticky již od kodaňského summitu v roce 1993 prosazovalo „velké“ 

rozšíření EU, jež by zahrnovalo všechny pobaltské státy. Tento model rozšíření 

EU, který prosazovala Kodaň, vešel ve známost jako tzv. model regaty. Tento 

model předpokládal, že přístupové rozhovory by byly zahájeny se všemi 

kandidátskými státy najednou, což by jim dávalo možnost stát se členy EU již 

v první vlně rozšíření. 

V prosinci 1995 na zasedání Evropské rady v Madridu byla Evropská 

komise požádána, aby vypracovala dokument o rozšíření, reformě společných 

politik a finančním rámci po roce 1999. Následně Evropská komise publikovala 

15. července 1997 dokument s názvem Agenda 2000, který kromě návrhu na 

reformu společných politik a finančního rámce do roku 2006 obsahoval i 

stanoviska (avis) k jednotlivým kandidátským státům o jejich připravenosti zahájit 

přístupové rozhovory. Na základě posouzení připravenosti kandidátských států 

doporučila Komise zahájit přístupové rozhovory pouze s Českou republikou, 

                                                 
128 Mouritzen, Hans: High Politics in Northern Europe, NEBI Yearbook 1999, Springer Verlag, Berlin, s. 
269. 
129 Heurlin, Bertel, a Zepernick, David, M: „Denmark and the EU´s Eastern Enlargement“ in Helmut 
Hubel (ed.): EU Enlargement and Beyond: the Baltic States and Russia, Berlin Verlag Arno Spitz GmbH 
2002, s. 190. 
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Maďarskem, Polskem, Slovinskem, Estonskem a následně i s Kyprem, tedy „5+1“ 

model130. 

Po zveřejnění Agendy 2000 panovalo v Kodani velké zklamání, že Komise 

doporučila model „5+1“. Přes toto zklamání však dánský ministerský předseda 

Poul Nyrup Rasmussen neztrácel naději, že přístupové rozhovory začnou se všemi 

kandidátskými státy najednou, protože, jak upozorňoval, Komise zveřejnila pouze 

návrh a konečné slovo bude mít až summit Evropské rady v Lucemburku 

v prosinci 1997. Přestože Rasmussen ocenil, že Estonsko bylo zahrnuto v této 

skupině, zdůraznil, že Dánsko si přeje, aby i zbylé dva pobaltské státy mohly 

zahájit přístupové rozhovory současně s těmito státy131. 

Návrhy obsažené v Agendě 2000 se staly podkladem pro jednání Evropské 

rady, která se sešla v Lucemburku 13.–14. prosince 1997. Dánští představitelé 

odjížděli na toto setkání s odhodláním přesvědčit ostatní členské státy, že zahájení 

přístupových rozhovorů se všemi kandidátskými státy je krok správným směrem. 

Hlavním dánským argumentem bylo tvrzení, že rozdělení kandidátských států na 

dvě nebo více skupin může přispět k vytvoření nových dělících čar v Evropě, 

zatímco zahájení přístupových rozhovorů se všemi členskými státy bylo 

prezentováno jako podpora stability a míru v Evropě. Dánsko spolu se Švédskem 

vyvinuly značné úsilí, aby přesvědčily ostatní členské státy o oprávněnosti svých 

návrhů. Dva týdny před zahájením schůzky v Lucemburku, 27. listopadu 1997, 

společně dánská a švédská vláda vydaly dokument (Danish-Swedish non-paper), ve 

kterém navrhovaly, aby se první fáze rozšiřovacího procesu, tzv. screeningu, 

účastnily všechny kandidátské státy. Na základě screeningu by pak EU na konci 

roku 1998 rozhodla, se kterými kandidáty zahájí přístupová jednání132. Výsledkem 

bylo, že Komise a členské státy uznaly, že model a argumenty, které předložily 

společně Kodaň a Stockholm, jsou nejlepší alternativou mezi modelem regaty a 

„5+1“. Členské státy EU se tedy v Lucemburku dohodly, že tzv. screening bude 

zahájen se všemi kandidáty najednou, avšak oficiální přístupové rozhovory budou 

                                                 
130 Viz např. Smith, E Karen, „Enalrgement and European Order“, v: Christopher Hill and Michael Smith, 
International Relations and the European Union, Oxford University Press 2005, s. 279–283. 
131Jopp, Mathias – Arnswald, Sven: The European Union and the Baltic States: Visions, Interests and 
Strategie for the Baltic Sea Region, Ulkopoliittinen instituutti – Institut für Europäische Politik, Kauhava 
1998, s. 77–78.  
132 Friis, Lykke, „The End of the Beginning“ of Eastern Enlargement – Luxemburg Summit and Agenda-
setting, European Integration online Paper (EIoP) Vol. 2, 1998, s. 8. http://eiop.or.at/eiop/texte/1998-
007a.htm přístup 23. 5. 2006 
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zahájeny pouze s tzv. lucemburskou skupinou, tedy Českou republikou, Polskem, 

Maďarskem, Slovinskem, Estonskem a Kyprem. 

Dánsko bylo spokojeno s výsledkem jednání v Lucemburku, protože 

společně se Švédskem velkou měrou přispěly k tomu, že i ostatní kandidátské státy 

měly možnost dohnat v procesu rozšiřování prvních šest kandidátských států, které 

oficiálně zahájily přístupové rozhovory již 31. března 1998. EU měla každý rok 

předkládat hodnotící zprávy o připravenosti kandidátů, na jejichž základě mohlo 

být rozhodnuto o zahájení oficiálních přístupových rozhovorů i s ostatními 

kandidátskými státy. 

Obecně lze říci, že s rozhodnutím Evropské rady v Lucemburku byly 

všechny členské, ale i kandidátské státy spokojeny. Dánská vláda také neskrývala 

svou spokojenost a v následujících měsících se snažila, aby i zbylé dva pobaltské 

státy mohly začít „opravdové“ přístupové rozhovory co nejdříve. V tomto ohledu 

Kodaň podpořila navýšení předvstupní pomoci EU kandidátským státům, která 

měla být poskytnuta právě těm, kteří ji nejvíce potřebují, a prosazovala provedení 

reforem EU tak, jak byly uvedeny v Agendě 2000. Důkazem toho, jak důležitou 

roli hraje začlenění států střední a východní Evropy do EU pro Dánsko, byla jeho 

ochota zvýšit své odvody do evropského rozpočtu, které měly být použity hlavně 

na předvstupní pomoc133.    

 Dánsko podporovalo provedení reforem, zvláště společné zemědělské 

politiky, ale i Komise s ohledem na počty komisařů a přerozdělení hlasů v Radě, 

které byly podle něho důležité, aby se EU mohla rozšířit směrem na východ. 

Nicméně Kodaň odmítala hlubší reformy EU, jako je například otázka větších 

pravomocí Evropského parlamentu nebo Komise či otázky spojené se společnou 

zahraniční politikou, které prosazovaly některé členské státy. Dánská vláda se totiž 

obávala, že by tyto hlubší reformy mohly znamenat odložení východního rozšíření, 

které bylo hlavní zahraničněpolitickou prioritou Kodaně, a proto prosazovala, aby 

se o hlubších reformách jednalo až po rozšíření EU134. Někteří členové parlamentu, 

jako například Eva Kjær Hansen z liberální strany, argumentovali, že členské státy 

                                                 
133 Lippert, Barbara and Hans Koeppel: Enlargement/Agenda 2000 – Watch, No. 2/1999 Institut für 
Europäische Politik Bonn, s. 18. www.tepsa.be 
  
134 Tamtéž. s. 64.  
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by se měly soustředit na rozšíření EU, a ne rozšiřovat agendu EU o další témata135. 

Někteří však obviňovali Kodaň, že svou silnou podporou východnímu rozšíření EU 

se snaží zpomalit proces prohlubování evropské integrace, který podle nich bude 

mnohem obtížněji proveditelný s EU 25 než s EU 15136. Toto tvrzení je do jisté 

míry logické, podíváme-li se na veřejnou skepsi, která v Dánsku panuje, pokud jde 

o prohlubování evropské integrace (4 opt-outs). Nicméně oficiálně dánští politici 

nikdy tento fakt nepřipustili a za hlavní motiv své podpory uváděli bezpečnost a 

stabilitu v Evropě. Podle slov dánského předsedy vlády Poula Rasmussena je „dnes 

Evropská unie klíčový hráč, pokud jde o politickou, sociální a ekonomickou 

stabilitu a bezpečnost v Evropě“137.  

Hlavním dánským kritériem, které musely kandidátské státy splnit, aby se 

mohly stát členy EU, zůstávalo plnění kodaňských kritérií a přijetí acquis. Na 

základě plnění těchto kritérií se pak EU měla rozhodnout. Kodaň odmítala, aby se 

otázka rozšíření stala politickým rozhodnutím, které není založeno na objektivních 

kritériích platných pro všechny. Proto Kodaň podporovala pobaltské státy hlavně 

v těch oblastech, jež byly důležité pro plnění těchto kritérií. 

Nejenom díky podpoře Dánska, ale hlavně zvýšeným reformním úsilím vlád 

v Lotyšsku a Litvě vydala Komise 13. října 1999 svou druhou hodnotící zprávu o 

připravenosti kandidátských států, ve které doporučila zahájit přístupové 

rozhovory i s ostatními kandidátskými státy (Litvou, Lotyšskem, Slovenskem, 

Bulharskem, Rumunskem a Maltou). Následně bylo na summitu v Helsinkách 

konaném 10.–11. prosince 1999 rozhodnuto, že přístupové rozhovory budou 

oficiálně zahájeny i s touto tzv. helsinskou skupinou států, čímž EU opustila 

diferencované vedení rozhovorů se dvěma skupinami států a nahradila ho 

jednotným přístupem v podobě „modelu regaty“, který Kodaň prosazovala již od 

summitu v Lucemburku. 

Dánsku spolu se Švédskem se tak nakonec podařilo přesvědčit ostatní 

členské státy a Komisi, že model regaty je nejlepším řešením. Jak již bylo řečeno, 

                                                 
135 Lippert, Barbara and Hans Koeppel: Enlargement/Agenda 2000 – Watch, No. 2/1999, Institut für 
Europäische Politik Bonn, s. 83. www.tepsa.be  
136 Heurlin, Bertel and David M. Zepernick: „Denmark and the EU´s Eastern Enlargement“ in Hubel, 
Helmut (ed. by) EU Enlargement and Beyond: the Baltic States and Russia, Berlin Verlag, 2002, s. 188. 
137 Rasmussen, Nyrup Poul, Opening Statement at the Conference on Regional Cooperation in an 
Enlarged Europe, Copenhagen 19 April 1999, přístupné na: 
http://www.stm.dk/Index/dokumenter.asp?o=6&n=0&h=6&t=14&d=862&s=2# 20. 6. 2006. 
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Dánsko vidělo v diferencovaném přístupu ke kandidátským státům hrozbu 

vytváření nových dělících čar v Evropě. Tento strach byl ještě umocněn, když 

NATO v polovině roku 1997 rozhodlo, že jeho členy se nejdříve stane pouze Česká 

republika, Polsko a Maďarsko. Nejenom Dánsko se tak obávalo, že „dvojí“ 

odmítnutí od EU a NATO by pro některé kandidátské státy mohlo mít negativní 

důsledky vzhledem k jejich dalšímu politickému vývoji138. Navíc tu byl další 

faktor, který přispěl k tomu, že Komise doporučila zahájit rozhovory i se zbylými 

kandidáty. Tím faktorem byla kosovská krize v roce 1999, kdy EU nebyla schopna 

zabránit vzniku konfliktu mezi Srby a kosovskými Albánci. Tím, že EU rozhodla o 

zahájení přístupových rozhovorů i s ostatními kandidáty, se snažila přispět ke 

stabilitě v Evropě a vyhnout se podobnému scénáři jako v Kosovu. Komise tak 

prakticky přebrala dánskou argumentaci, která hovořila o východním rozšíření EU 

jako o stabilizujícím kroku pro celou Evropu. Podle slov dánského ministerského 

předsedy je rozhodnutí Evropské rady v Helsinkách „největším průlomem 

v procesu rozšiřování od roku 1993“, který bezesporu přispěje ke stabilitě zemí 

střední a východní Evropy139. 

Dánským politikům se tak splnily jejich představy, že všechny tři pobaltské 

státy budou mít šanci stát se členy EU již v první vlně rozšíření, které bude mít 

silný stabilizující dopad na celý region Baltského moře. Velká dánská 

angažovanost v procesu rozšiřování, zvláště s ohledem na pobaltské státy, slavila 

úspěch. Kodaň investovala nejenom značné diplomatické úsilí, aby pomohla 

pobaltským státům v jejich cestě do EU, ale také značné finanční prostředky. Tento 

fakt je podtržen tím, že Kodaň v distribuci své finanční pomoci státům střední a 

východní Evropy měla dvě skupiny států: první byly pobaltské státy a Polsko, 

druhá zbytek postkomunistických států. Pobaltské státy s Polskem obdržely 

nepoměrně více finanční pomoci z Dánska než ostatní státy střední a východní 

Evropy140. Zároveň Dánsko, spolu s ostatními severskými státy, se stalo jedním 

z nejdůležitějších obchodních partnerů pobaltských států v devadesátých letech141. 

                                                 
138 Friis, Lykke; Murphy, Anna, The European Union and Central and Eastern Europe: Governance and 
Boundaries, Working Paper, Danish Institute of International Affairs, Copenhagen 1998, s. 13. 
139 Lippert, Barbara and Hans Koeppel: Enlargement/Agenda 2000 – Watch, No. 2/1999, Institut für 
Europäische Politik Bonn, s. 35. www.tepsa.be 
140 Heurlin, Bertel and David M. Zepernick: „Denmark and the EU´s Eastern Enlargement“ in Hubel, 
Helmut (ed. by) EU Enlargement and Beyond: the Baltic States and Russia, Berlin Verlag, 2002, s. 191. 
141 Viz příloha č. 2. 
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Jak je patrné, dánská vláda udělala mnoho v devadesátých letech, aby 

pomohla pobaltským státům se začleňováním do EU. Přínos Kodaně je zvláště 

patrný, uvědomíme-li si, jaké překážky stály v cestě pobaltským státům do EU 

(problémy s rusky mluvící menšinou v Estonsku a Lotyšsku, spory s Moskvou, 

slabší hospodářské výsledky, skepse ostatních členských států…). 

 

3.3.2 Aktivnější Švédsko 

Vstup Švédska do Evropské unie 1. ledna 1995 znamenal zvýšení aktivity 

Stockholmu v regionu Baltského moře. Švédští politici nyní začali nahlížet na 

regionální problémy Baltského moře jako na problémy, které je třeba řešit v rámci 

EU. V tomto duchu se snažili více zaangažovat EU v řešení regionálních problémů. 

Důležitým rokem ve švédské pobaltské politice byl rok 1996. V tomto roce vydala 

parlamentní komise pro obranu zprávu, ve které zdůraznila potřebu zahrnout 

západní státy a Rusko do regionální spolupráce v oblasti Baltského moře. Zpráva 

také uváděla, že přestože jedním z hlavních švédských zájmů je udržení 

nezávislosti pobaltských států, Stockholm nemůže ručit za bezpečnost pobaltských 

států v případě, že by jejich nezávislost byla ohrožena142. Snahou Stockholmu 

proto bylo, aby EU více přispěla ke stabilitě v tomto regionu, nejenom tím, že by 

se v oblasti Baltského moře více angažovala, ale také příslibem členství v EU pro 

pobaltské státy. 

Podobně jako Kodaň, tak i Švédsko chápalo rozšíření EU jako krok k větší 

bezpečnosti. Švédský politik Sverker Åström prohlásil, že rozšíření EU „má 

obrovský bezpečnostní význam nejenom pro Švédsko, ale i pro ostatní členské 

státy, a znamená automatickou stabilizaci a posílení bezpečnosti kandidátských 

států“143. Jiná zpráva uváděla, že členství pobaltských států v EU by nesporně 

přispělo ke zlepšení výkonu jejich hospodářství, které by významnou měrou 

přispělo k jejich sociální a politické stabilitě144, protože podle této zprávy by nízký 

výkon ekonomiky mohl vést k sociální nestabilitě, přílivu uprchlíků, a tím i 

politické nestabilitě. Je tedy v zájmu Švédska podporovat tyto státy na jejich cestě 

                                                 
142 Archer, Clive: “Nordic Swans and Baltic Cygnets” in Cooperation and Conflict 1999, s. 55. 
143 Malmborg, af Mikael: „Sweden in the EU“ in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. 
Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish 
National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the 
Finnish Institute of International Affairs and Institut für Europäische Politik, 2001, s. 48. 
144 Tamtéž. S. 49.  
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do EU. Z výše uvedeného je patrné, že ve švédské debatě o možném členství 

pobaltských států v EU převažovaly bezpečnostní argumenty. 

Aktivita Stockholmu v baltském regionu, ale i v EU, byla jasně patrná po 

nástupu Görana Perssona, který v březnu 1996 vystřídal ve funkci předsedy vlády 

Ingvara Carlssona. Jeho přínos se ukázal, když Švédsko předsedalo mezi lety 

1995–96 Radě států Baltského moře (CBSS). Toto předsednictví se vyznačovalo 

řadou švédských iniciativ pro regionální spolupráci. Nejdůležitější byl summit ve 

Visby, jenž se konal v květnu 1996 a na kterém Göran Persson svou aktivitou 

přispěl k tomu, že CBSS přijala agendu a priority spolupráce, jež byly velmi blízké 

švédským prioritám. Příkladem může být vypracování programu „Baltic 21“, což 

je Agenda 21 pro baltský region zaměřená na udržitelný ekonomický a sociální 

rozvoj s důrazem na ochranu životního prostředí145. Na summitu ve Visby bylo 

také rozhodnuto o vytvoření skupiny pod vedením Švédska, která by se zabývala 

bojem s organizovaným zločinem v regionu a jeho monitoringem. Dalším velmi 

důležitým počinem Perssona bylo, že prosadil zřízení speciálního úřadu, který by 

měl na starost koordinaci regionální spolupráce. Tento úřad se stal předchůdcem 

stálého sekretariátu CBSS, jenž byl následně otevřen v únoru 1998 ve Stockholmu. 

Jak je možné vidět, to, že za stálé místo sekretariátu byl vybrán Stockholm, 

způsobilo značnou nevoli v Kodani a Helsinkách, které upřednostňovaly jakékoliv 

jiné místo, jen ne Stockholm. Všechny tyto aktivity předsedy vlády Perssona 

odrážely hlavní priority Švédska v regionu (ochrana životního prostředí, boj 

s organizovaným zločinem, zvýšení ekonomické spolupráce…), které se tak 

snažilo na multilaterální úrovni řešit všechny tyto problémy146. Je tedy možné říci, 

že od roku 1995, nebo spíše od nástupu Görana Perssona do čela švédské vlády se 

Stockholm soustředil více na posilování multilaterální spolupráce v regionu. 

Dalším důkazem švédské aktivity a snahy stát se vedoucím státem 

v regionální spolupráci, zvláště s ohledem na Estonsko, Lotyšsko a Litvu, bylo 

například prohlášení Görana Perssona, že „věc pobaltských států je také naší věcí“. 

Podobný slogan byl použit Švédskem v průběhu zimní války mezi SSSR a Finskem 

v roce 1939, kdy Stockholm prohlásil „finskou věc za svou vlastní věc“ a poskytl 

                                                 
145 Viz www.baltic21.org 
146 Miles, Lee; Sundelius, Bengt: „EU Icing on a Baltic Cake“: Swedish Policy towards the Baltic Sea and 
EU Northern Dimension, v Lee Miles (ed), Sweden and the European Union Evaluated, London 2000, s. 
40. 
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nevojenskou podporu Finsku147. Zároveň i první zahraniční cesta Görana Perssona 

v pozici premiéra, která směřovala do Estonska, ukázala, že Švédsko je více než 

ochotné prohlubovat regionální spolupráci, a zvláště spolupráci s pobaltskými 

státy. 

Švédský předseda vlády zdůrazňoval, že jedním z důležitých prvků švédské 

bezpečnostní politiky je pomoci ke stabilizaci a bezpečnosti baltského regionu. Ve 

snaze zahrnout do stabilizace tohoto regionu i USA představil Persson při své 

návštěvě v USA v srpnu 1996 tzv. Baltskou iniciativu. Jednalo se o pětibodový 

program zdůrazňující multilaterální pomoc pobaltským státům. Důraz byl kladen 

na bližší spolupráci s pobaltskými státy, na jejich přibližování se členství v EU, 

větší účast USA v regionu, zvláště s ohledem na NATO, a program Partnerství pro 

mír (PfP), a nakonec zvýšení spolupráce s Ruskem v baltském regionu148. Přestože 

reakce prezidenta Clintona byla neutrální, Švédsko bralo tuto návštěvu Perssona 

jako potvrzení, že Stockholm je vedoucím státem v regionální spolupráci. Jak bylo 

popsáno výše, v této době panovala značná rivalita mezi severskými státy, a 

zvláště Dánsko vinilo Švédsko, že se velmi okatě snaží stát státem číslo jedna 

v baltském regionu. Nicméně švédské lobby v EU, a zejména aktivita Perssona o 

zahrnutí EU více do regionálních záležitostí v oblasti Baltského moře měly za 

výsledek, že Evropská rada v červnu 1996 přijala tzv. Iniciativu pro region 

Baltského moře (Baltic Sea Region Initiative, BSRI). Tato iniciativa se stala 

součástí již fungující regionální spolupráce v rámci CBSS. Šlo vlastně o potvrzení, 

že pro EU je tento region strategicky nadmíru důležitý, a zdůraznění odhodlanosti 

EU přispět ke stabilitě v tomto regionu. Přestože byla tato iniciativa později 

zastíněna tzv. severní dimenzí EU, stala se prvním aktivním krokem Komise ke 

stabilizaci baltského regionu. 

Göranu Perssonovi se tak podařilo, že EU zaměřila více své pozornosti na 

baltský region, a zvláště na problematiku tzv. měkké bezpečnosti, která byla v této 

době chápána jako nejakutnější problém. Podobně jako Kodaň, tak i Stockholm 

viděl v EU hlavně garanta měkké bezpečnosti, zatímco NATO a PfP byly chápány 

                                                 
147 Karlsson, Michael and Olav F. Knudsen: “Sweden and the Baltic States” in Huldt, B. and T. 
Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing 
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148 Tassinari Fabrizio: Mare Europaeum: Baltic Sea Region Security and Cooperation from Post-Wall to 
post Enlargement Europe, Department of Political Science, Copenhagen, 2004, s. 150, 186.  
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jako záruka tzv. tvrdé bezpečnosti. Právě vláda Görana Perssona byla první 

švédskou vládou, která otevřeně podpořila členství pobaltských států v NATO, a 

dokonce odsouhlasila dodávky vojenského materiálu do pobaltských států. 

Stockholm se obával, že by zde mohlo vzniknout jakési bezpečnostní vakuum, 

které by mohlo vést k regionalizaci bezpečnosti, což bylo Švédskem chápáno jako 

hrozba, a proto podporovalo členství těchto států v NATO, neboť to znamenalo 

přítomnost USA v regionu149. 

S ohledem na východní rozšíření EU, zahrnující všechny pobaltské státy, je 

možné říci, že jen těžko by se hledala jiná oblast, do které Stockholm investoval 

více úsilí a prestiže než právě do tohoto projektu. Všechny švédské iniciativy 

popsané výše směřovaly ke stabilizaci celého regionu a jeho bezpečnosti, nicméně 

členství pobaltských států v EU bylo chápáno jako největší přínos pro bezpečnost 

v regionu, a tím i pro bezpečnost Švédska. Stockholm, stejně jako Kodaň 

prosazoval model regaty, který je podle něj nejlepším krokem, jak se vyhnout 

vytváření nových dělících čar v Evropě. Poté co Komise představila v červenci 

1997 Agendu 2000, v níž doporučila zahájit rozhovory „pouze“ se šesti kandidáty 

(model 5+1), zavládlo ve Stockholmu zklamání, ale také odhodlání prosazovat, aby 

přístupová jednání byla zahájena se všemi třemi pobaltskými státy najednou. 

Koncem listopadu 1997 Švédsko spolu s Dánskem vydalo dokument, ve kterém 

navrhovaly, aby se první fáze procesu rozšiřování (screeningu) zúčastnily všechny 

kandidátské státy, jehož hlavním argumentem byl fakt, že tento krok bude mít 

stabilizující efekt na kandidátské státy150. Na summitu v Lucemburku o dva týdny 

později byl tento dánsko-švédský model přijat ostatními členskými státy a 

kandidátské státy mimo tzv. lucemburskou skupinu měly možnost zvýšeným úsilím 

dohonit tyto státy. Je zajímavé, že postoj švédské vlády k východnímu rozšíření 

byl před summitem v Lucemburku kritizován některými švédskými médii jako 

postoj ohrožující šance Estonska stát se člen EU již v první vlně. Avšak po 

summitu naopak média, jako Dagens Nyheter, ocenila roli, jakou sehrálo Švédsko 

                                                 
149 Miles, Lee; Sundelius, Bengt: „EU Icing on a Baltic Cake“: Swedish Policy towards the Baltic Sea and 
EU Northern Dimension, v Lee Miles (ed), Sweden and the European Union Evaluated, London 2000, s. 
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150 Friis, Lykke, „The End of the Beginning“ of Eastern Enlargement – Luxemburg Summit and Agenda-
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spolu s Dánskem při jednání o strategii pro rozšiřování EU151. V následujících 

měsících po summitu v Lucemburku se Stockholm snažil zajistit, aby i zbylé státy 

mimo lucemburskou skupinu měly možnost stát se členy již v první vlně 

rozšiřování a kladl důraz na plnění acquis. 

V roce 1998 se ve Švédsku konaly parlamentní volby. Předseda sociálních 

demokratů Göran Persson zůstal předsedou vlády a novou ministryní zahraničních 

věcí se stala Anna Lindh. Tyto volby neměly žádný praktický dopad na švédskou 

pobaltskou politiku, pouze potvrdily politický kurz, který Persson zahájil po svém 

nástupu do čela vlády v roce 1996. 

V letech 1997/98 švédská vláda schválila program s názvem Rozvojová 

spolupráce se sousedními státy, jejímž hlavním úkolem bylo přispět ke členství 

pobaltských států a Polska v EU, zvýšit intenzitu spolupráce s Ruskem a Ukrajinou 

a rozvíjet spolupráci v sociálním sektoru152. Všechny tyto kroky měly za cíl přispět 

ke stabilitě v regionu. Následně v průběhu první poloviny roku 1999 Švédsko 

zdůrazňovalo, že Lotyšsko i Litva splnily všechna kritéria pro začátek 

přístupových rozhovorů, a požadovalo, aby EU zahájila s těmito státy přístupová 

jednání. Výsledkem bylo, že Komise v říjnu 1999 ve své druhé hodnotící zprávě 

doporučila zahájit přístupové rozhovory s Litvou a Lotyšskem a dalšími čtyřmi 

kandidáty. Hlavní starostí Stockholmu se tedy v této době stalo, aby jednání o 

rozšiřování pokračovala a nebyla zbytečně oddalována. Proto švédští politici, 

podobně jako jejich dánští kolegové, prosazovali, aby se nadcházející mezivládní 

konference, jejíž program měl být dohodnut na summitu v Helsinkách v prosinci 

1999, zabývala pouze institucionálními otázkami, které jsou relevantní pro danou 

chvíli (složení Komise a vážení hlasů v Radě), a ne jinými otázkami, které by 

mohly přispět k oddálení východního rozšíření153. 

Na summitu Evropské rady v Helsinkách 10.–11. prosince 1999 bylo 

rozhodnuto, že přístupové rozhovory budou zahájeny mimo jiné i s Litvou a 

Lotyšskem. Göran Persson, podobně jako jeho dánský kolega, označil rozhodnutí 

helsinského summitu za historické a vyzdvihl pozitivní dopad tohoto rozhodnutí na 
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budoucí vývoj v Evropě154. Švédská ministryně zahraničních věcí Anna Lindh také 

upozornila na význam tohoto rozhodnutí pro stabilizaci kandidátských států, 

protože podle ní by zbytečné prodlužování rozšiřovacího procesu mohlo vést 

k novým konfliktům, a přitom upozornila na krizi v Kosovu155. 

Švédská podpora rychlému členství pobaltských států v EU však 

neznamenala, že by Stockholm přimhuřoval oči při plnění kodaňských kritérií 

těmito státy. Plnění kodaňských kritérií zůstávalo pro Švédsko určujícím kritériem 

pro členství v EU a po jejich splnění by se kandidátské státy měly stát členy EU. 

Anna Lindh odmítala zavádění nových podmínek pro členství, nejenomže to podle 

ní není vůbec nutné, ale také proto, že by příliš zdlouhavý a komplikovaný proces 

rozšiřování mohl mít negativní dopad na vývoj demokracie v kandidátských 

státech156. V následujících letech se tak Stockholm soustředil hlavně na pomoc 

pobaltským státům v jejich plnění kodaňských kritérií, která by přiblížila tyto státy 

blíže evropským normám. Zároveň Stockholmu záleželo na tom, aby EU prodělala 

nezbytné reformy, které by umožnily „velké“ rozšíření, šlo hlavně o otázky 

spojené s počty komisařů a vážení hlasů v Radě. 

Kromě diplomatické podpory Švédsko přispělo ke stabilizaci pobaltských 

států i řadou praktických kroků, zvláště finanční pomocí a transferem know-how. 

V průběhu roku 1996 byl vytvořen tzv. baltský miliardový fond, který byl původně 

spravován poradním orgánem předsedy vlády Görana Perssona a který mezi lety 

1996–99 poskytl 1 miliardu SEK na spolupráci v oblasti ochrany životního 

prostředí, vzdělání a infrastruktury v baltském regionu. Protože byl tento program 

chápán Stockholmem jako politický a hospodářský úspěch, bylo v roce 1998 

rozhodnuto poskytnout další jednu miliardu na regionální spolupráci na období pěti 

let. Celkově Švédsko poskytlo mezi lety 1989–98 na rozvoj bilaterální spolupráce 

zemím střední a východní Evropy 6,5 miliardy SEK157. Význam pobaltských států 

pro Švédsko dokazuje fakt, že Litva obdržela více finanční pomoci než třeba 

Polsko158. 
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158 Viz příloha č. 3.  
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           Snaha Görana Perssona, aby Švédsko hrálo v regionu aktivní roli, se 

ukazovala nejenom jeho diplomatickou aktivitou, ale i založením baltského 

miliardového fondu, který bilaterální podporou států v regionu zvyšoval politickou 

prestiž Stockholmu v očích pobaltských států a připravoval cestu pro další švédské 

investice. Mezi lety 1995–99, zvláště od roku 1996, se Stockholm stal 

nejaktivnějším severským státem, co se týče podpory pobaltských států a přispění 

ke stabilizaci celého regionu. Přestože se tato aktivita Perssonova kabinetu moc 

nezamlouvala Kodani, bylo to právě Dánsko, které spolu se Švédskem byly 

nejhorlivějšími zastánci členství pobaltských států v EU. 

3.3.3 Finská zahraniční politika po vstupu do EU 

Vstup Finska do EU 1. ledna 1995, nová proevropská vláda sestavená 

předsedou Paavo Lipponenem po volbách v březnu 1995 a podpis Evropských 

dohod pobaltskými státy v červnu 1995 znamenaly novou fázi pro finskou 

pobaltskou politiku. Finsko, podobně jako Švédsko, se po svém vstupu do EU stalo 

zastáncem členství pobaltských států v EU a zároveň prosazovalo, opět podobně 

jako Švédsko, avšak s větší odhodlaností, vytvoření speciálního rámce pro 

spolupráci se státy, které nejsou zahrnuty v procesu rozšiřování, tedy hlavně 

Ruskem. Finská zahraniční politika tak byla v druhé polovině devadesátých let 

zaměřena na tyto dvě priority: rozvoj spolupráce mezi EU a Ruskem a členství 

pobaltských států v EU, které mělo přispět k vytvoření „zóny stability“ v severní 

Evropě159. 

Přestože Finsko bylo velice nakloněno východnímu rozšíření EU, lze jeho 

postoj popsat jako „opatrná podpora“. Helsinky si uvědomovaly, že východní 

rozšíření EU bude mít jak pozitivní, tak i negativní dopady pro Finsko. Obyvatelé 

Finska se zvláště obávali, že členství států východní a střední Evropy v EU zvýší 

výdaje starých členských států, zvýší příliv pracovníků a imigrantů, zvláště 

z Estonska, a sníží konkurenceschopnost finského zemědělství160. Finské veřejné 

mínění nebylo nakloněno východnímu rozšíření, pouze 24 procent respondentů 

považovalo rozšíření za důležité téma v době finského předsednictví v roce 
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1999161. Na druhé straně finští vládní politici zdůrazňovali, že členství pobaltských 

států v EU zvýší nejenom stabilitu těchto států, ale i bezpečnost Finska. Finští 

politici přisuzovali EU stabilizující charakter a roli garanta „měkké bezpečnosti“ 

v regionu, která měla být zajištěna členstvím Estonska, Lotyšska a Litvy v EU a 

užší spoluprací s Moskvou. Avšak i v politických kruzích panovaly obavy, že 

budoucí vývoj EU, zvláště s ohledem na východní rozšíření, by mohl vést ke 

snížení vlivu Finska v EU. Geostrategická poloha Finska u hranic s Ruskem, nízký 

počet obyvatelstva a omezený hospodářský vliv byly argumenty, které tyto obavy 

podporovaly. Proto v druhé polovině devadesátých let probíhala ve Finsku plodná 

diskuse o směřování zahraniční politiky a jak se vyhnout odsunutí na periferii dění 

v EU. Výsledkem tohoto vnitřního procesu byla tzv. „adaptace na unijní náladu“, 

jak byla někdy adaptace Helsinek na rozhodnutí ostatních členských států a 

Komise v EU popisována162. 

Tento proces adaptace byl velmi patrný při jednáních o budoucím 

rozšiřování EU. Ještě na začátku roku 1997 finská vláda vedená Lipponenem byla 

toho názoru, že přístupové rozhovory by měly být zahájeny se všemi pobaltskými 

státy a ostatními kandidáty najednou, to znamená, že podporovala podobně jako 

vlády v Kodani a Stockholmu model regaty. Avšak již na podzim roku 1997 byla 

toho názoru, že pouze s Estonskem, jako jediným pobaltským státem, by měly být 

zahájeny přístupové rozhovory. Tato změna byla způsobena právě snahou 

adaptovat se na většinový názor v EU, kdy Komise ve své první hodnotící zprávě 

z července 1997 doporučila zahájit přístupové rozhovory s Českou republikou, 

Polskem, Maďarskem, Slovinskem, Estonskem a Kyprem, tzv. model 5+1. Protože 

byl tento názor sdílen i většinou členských států, Finsko se zřeklo modelu regaty a 

přiklonilo se k modelu 5+1. V říjnu 1997 finský předseda vlády Paavo Lipponen 

k tomuto prohlásil: „Finsko podporuje úsilí všech pobaltských států stát se členem 

EU. Skutečnost, že Komise doporučila zahájit první fázi přístupových jednání 

s Estonskem, může pomoci ostatním pobaltským státům na jejich cestě 

k přístupovým jednáním a nakonec i ke členství. Finsko je bude v tomto procesu 
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plně podporovat.“163 Zároveň zdůraznil, že žádný kandidátský stát nemůže být 

vynechán z procesu rozšiřování EU. Přestože Finsko podporovalo členství všech 

pobaltských států v EU, není žádným tajemstvím, že členství Estonska v EU bylo 

„top prioritou“ Helsinek, které se daleko více soustředily na spolupráci 

s Estonskem než s Lotyšskem a Litvou. 

Finsko v této době změnilo svůj postoj tak dalece, že dokonce označilo 

postoj Dánska a Švédska za idealistický, ohrožující celý proces rozšiřování, 

zatímco postoj Komise za realistický164. Přitom ještě nedávno sdílelo jejich postoj. 

Tento konflikt mezi severskými státy nebyl první, již v předcházejících letech zde 

existovalo napětí, např. při výběru místa pro stálý sekretariát CBSS nebo kritika 

Dánska za jeho aktivity v Pobaltí (viz výše). 

Před zahájením summitu v Lucemburku v prosinci 1997 a i v jeho průběhu 

Finsko trvalo na modelu 5+1 a Paavo Lipponen několikrát prohlásil, že i když 

proces rozšiřování EU je nutnost, může trvat delší dobu165. Členské státy se 

v Lucemburku dohodly zahájit „screening“ se všemi kandidátskými státy s tím, že 

pouze se státy z tzv. lucemburské skupiny budou zahájeny oficiální přístupové 

rozhovory. Podle názoru finských politiků bylo rozhodnutí Evropské rady zahájit 

přístupové rozhovory s kandidáty, kteří jsou schopni splnit vstupní kritéria 

v střednědobém horizontu,  realistické a dodali, že ostatním kandidátům by mělo 

být umožněno zahájit vstupní jednání, jakmile splní unijní požadavky166. 

Pro Finsko bylo rozšíření hlavní politickou prioritou a zdůrazňovalo, že 

problém institucionálních reforem EU by neměl způsobit odklad nebo překážku 

pro proces rozšiřování EU. Finský premiér zdůrazňoval, že „amsterdamské 

nedodělky“ (počty komisařů, vážení hlasů v Radě a otázka hlasování 

kvalifikovanou většinou) by měly být vyřešeny dříve než později167. V tomto 

případě se zde opět ukazuje určitá adaptace na unijní náladu. Zatímco původně 

Finsko podporovalo názor, že institucionální reformy by měly být provedeny ještě 
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před rozšířením EU, později, koncem roku 1997, převládl v Helsinkách názor, že 

institucionální reformy by neměly ohrozit proces rozšiřování168. 

Dalším důkazem snahy Helsinek zůstat v centru dění v rámci EU a vyhnout 

se marginalizaci bylo představení tzv. severní dimenze. Severní dimenze, 

představená premiérem Paavo Lipponenem ve finském Rovaniemi v září 1997, 

měla za cíl pomoci Finsku a celému regionu Baltského moře řešit různé druhy 

bezpečnostních problémů, zvláště tzv. měkké problémy (životní prostředí, boj proti 

zločinnosti, snižování rozdílů v příjmech, energetické oblasti atd.). Finsko více než 

kterýkoliv jiný stát v EU potřebuje mít dobré vztahy se svým východním sousedem 

a potřebuje, aby Rusko i pobaltské státy byly zahrnuty v širší evropské spolupráci, 

které zajistí tomuto regionu stabilitu a bezpečnost. Finští politici se domnívali, že 

EU nesoustředí dostatečně pozornost na spolupráci s Ruskem a na problémy, které 

jsou spojeny s rozšířením EU do baltského regionu. Proto Helsinky chtěly, aby 

jejich iniciativa vytvořila základ programu EU, který by se soustředil na 

problematiku severní Evropy, zvláště s ohledem na vztahy k Rusku. 

Program severní dimenze byl velmi úzce spojen s procesem rozšiřování EU. 

Hanna Ojanen z Finského institutu mezinárodních vztahů argumentuje, že hlavním 

důvodem představení severní dimenze v roce 1997 byla obava, že budoucí 

východní rozšíření EU sníží zájem unijních orgánů o severní Evropu. Proto Finsko 

chtělo, aby EU přijala program pro severní Evropu a uznala „zvláštní“ postavení 

tohoto regionu ještě před rozšířením EU na východ169. Severní dimenze však byla, 

podle Paavo Lipponena, myšlena jako iniciativa, která je jeden krok napřed před 

procesem rozšiřování EU a která tento proces podporuje a doplňuje170. Finsko tedy 

zdůrazňovalo, že budoucí členství pobaltských států a Polska v EU vytváří nutnost 

pro Unii vypracovat vlastní program, který zohlední specifika severní Evropy. 

Severní dimenze v sobě kombinovala podporu členství pobaltských států v EU a 

zároveň rozvoj spolupráce v nevojenských oblastech s Ruskem a s ostatními 

sousedními státy, jež nejsou zahrnuty v procesu rozšiřování. 

Finsku se tedy podařilo prosadit své zahraničněpolitické priority na unijní 

úrovni, když se program severní dimenze stal základem strategie EU pro severní 

                                                 
168 Ojanen, Hanna: “Attitudes and Policies of Finland Concerning EU Enlargement in the Baltic Sea 
Region” Hubel, Helmut (ed. by) EU Enlargement and Beyond: the Baltic States and Russia, Berlin 
Verlag, 2002, s. 201. 
169 Tamtéž. S. 202–203. 
170 Tamtéž.  
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Evropu. Výsledkem finské lobby bylo, že Evropská rada na svém zasedání 

v červnu 2000 přijala první akční plán pro severní dimenzi171. 

Nicméně finská aktivita a podpora severní dimenze zpočátku narazila na 

kritiku Dánska i Švédska, které označily severní dimenzi za pokračování finské 

politiky z dob studené války, kdy Helsinky naslouchaly „příliš pozorně“ názoru 

Moskvy172. Tato kritika přicházela hlavně ze Stockholmu, který se obával, že 

finská iniciativa zastíní jeho vlastní aktivitu v baltském regionu, jmenovitě BSRI. 

Což se nakonec stejně stalo. Toto opět ukazuje, že Švédsko mělo opravdové 

ambice stát se hlavním hráčem v baltském regionu. Naopak Finsko takové ambice 

nemělo a „jeho“ severní dimenze byla logickým vyústěním vývoje v tomto 

regionu. Dánsko i Švédsko v průběhu 90. let stály u zrodu CBSS, respektive BSRI, 

zatímco Finsko jen přihlíželo aktivitám svých severských sousedů v regionu. Jeho 

geografická poloha u hranic s Ruskem a pobaltských států ho dělala nejlepším 

kandidátem na prosazování spolupráce s Ruskem a pobaltskými státy na unijní 

úrovni. Tato iniciativa zvýšila finskou profilaci v rámci EU a znamenala 

„nejodvážnější“ počin zahraniční politiky Helsinek v devadesátých letech. Paavo 

Lipponen dokonce označil severní dimenzi EU za důležitější počin než rozšíření 

EU173. 

Severní dimenze tedy představovala dvě největší priority finské zahraniční 

politiky, rozvoj spolupráce s Moskvou a začlenění pobaltských států do EU. 

Přestože Finsko bylo velkým zastáncem východního rozšíření, nebylo aktivní 

v urychlení tohoto procesu. V průběhu roku 1997 se Helsinky přiklonily k modelu 

„5+1“, který podporovala Komise a velké státy. Tento model plně uspokojoval 

politiky v Helsinkách, protože Estonsko, jako jejich prioritní kandidát, bylo 

zahrnuto v tomto modelu. V následujících dvou letech se však opět ukázala finská 

adaptace na unijní náladu. Nově zvolená vláda na jaře 1999, vedená opět Paavo 

                                                 
171 Tato práce nemůže pokrýt celou problematiku vývoje severní dimenze. Proto více na: 
http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim/index.htm nebo Catellani, Nicola, The EU´s Northern 
Dimension: Testing a New Approach to Neighbourhood Relations?, The Swedish Institute of 
International Affairs, Stockholm 2003. 
172 Forsberg, Tuomas and Ojanen, Hanna: “Finland´s new policy: Using the EU for stability in the North” 
in: Bonvicini, Gianni; Vaahtoranta, Tapani and Wessels, Wolfgang (eds): The Northern EU: National 
Views on the Emerging Security Dimension, Institut für Europäische Politik and Finnish Institute of 
International Affairs, Kauhava 2000, s. 122. 
173 Visuri, Pekka: ”Finland and the Baltic States” in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. 
Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish 
National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the 
Finnish Institute of International Affairs and Institut für Europäische Politik, 2001, s. 217. 
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Lipponenem, se ve svém programu přihlásila nejenom k rázné podpoře 

kandidátských států, ale i k prosazování institucionálních reforem, které podle 

finského prezidenta Ahtisaariho zajistí úspěch východního rozšíření174. Již v této 

době finská vláda prohlásila, že v průběhu svého předsednictví EU, v druhé 

polovině roku 1999, bude usilovat o to, aby byly přístupové rozhovory zahájeny i 

s dalšími kandidátskými státy. Tato změna postoje Helsinek byla způsobena 

několika faktory. Zaprvé šlo o pozitivní vývoj a urychlení reforem v Lotyšsku, 

Litvě a na Slovensku, dále o krizi v Kosovu a v neposlední řadě i rostoucí 

přesvědčení ostatních členských států a Komise, že tyto státy jsou připraveny pro 

zahájení přístupových rozhovorů. 

Východní rozšíření EU se stalo jednou z hlavních priorit finského 

předsednictví, a proto bylo Finsko velice spokojeno, když Komise ve své druhé 

hodnotící zprávě z října 1999 doporučila zahájit přístupové jednání i se zbylými 

šesti kandidáty. Finské předsednictví toto rozhodnutí označilo za přínos ke stabilitě 

a bezpečnosti na evropském kontinentu175. Následně finské předsednictví 

prosazovalo provedení nezbytných institucionálních reforem, které by přispěly 

k hladkému průběhu rozšíření, a prosazovalo, aby se na nadcházející mezivládní 

konferenci projednávaly nejenom „amsterdamské nedodělky“, ale i např. otázka 

spojená s rozdělením míst v Evropském parlamentu nebo práce Evropského 

soudního dvora176. 

Výsledkem summitu Evropské rady v Helsinkách bylo potvrzení zahájení 

přístupových rozhovorů i se zbylými kandidáty, tedy i Lotyšskem a Litvou. Finsko 

bylo s tímto výsledkem velice spokojeno, protože to znamenalo, že všechny tři 

pobaltské státy byly zahrnuty v přístupových jednáních, což podle Helsinek 

přispěje ke snížení napětí mezi těmito státy177. V následujících letech Finsku 

záleželo na tom, aby všechny kandidátské státy byly hodnoceny na základě 

stejných podmínek a na základě svých reformních kroků. 

Helsinkám se tak přes „opatrnou“ podporu východnímu rozšíření podařilo 

významnou měrou přispět k tomu, že všech dvanáct kandidátů mělo reálnou šanci 
                                                 
174 Lippert, Barbara and Hans Koeppel: Enlargement/Agenda 2000 – Watch, No. 1/1999, Institut für 
Europäische Politik Bonn 1999, s. 78. www.tepsa.be 
175 European Council (1999), Presidency Conclusions, Helsinki European Council 10 and 11 December.  
176 Tamtéž.  
177 Visuri, Pekka: ”Finland and the Baltic States” in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. 
Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish 
National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the 
Finnish Institute of International Affairs and Institut für Europäische Politik, 2001, s. 218. 
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stát se členem EU již v první vlně rozšíření, pokud splní vstupní kritéria. Nicméně 

finští politici měli jednu velkou nevýhodu oproti svým severským kolegům, a to, 

že finské veřejné mínění bylo poměrně negativně nakloněno východnímu rozšíření 

EU. Tento fakt znamenal, že finští politici podporovali proces rozšiřování, avšak 

nebyli ochotni stát se největšími obhájci východního rozšiřování tak jako jejich 

dánští a švédští kolegové. 

Finsko, podobně jako Dánsko a Švédsko, poskytlo značnou finanční pomoc 

pobaltským státům, která měla sloužit ke stabilizaci demokracie a přibližování 

se evropským hodnotám. V průběhu devadesátých let Finsko poskytlo kolem 1 

miliardy eur na různé projekty v Pobaltí. Šlo zvláště o transfer know-how, podporu 

vzdělávání, obchodu, infrastruktury a budování demokratických institucí. Zároveň 

rostla i vzájemná obchodní výměna mezi pobaltskými státy a Finskem, kdy se 

nikoliv překvapivě Helsinky staly největším importérem i exportérem pro 

Estonsko178. Dalším důkazem „speciálních“ vztahů mezi Finskem a Estonskem 

byly dodávky zbrojního materiálu, které měly zvýšit obranyschopnost Estonska. 

Tento krok byl následně doprovázen prohlášením finských předních politiků, že 

všechny státy v regionu mají právo se rozhodnout, jakým směrem se bude ubírat 

jejich bezpečnostní politika179. Toto prohlášení nepřímo znamenalo souhlas 

Helsinek s možným budoucím členstvím pobaltských států v NATO. Pro Helsinky, 

stejně jako pro Kodaň a Stockholm, bylo NATO chápáno jako garant tzv. tvrdé 

bezpečnosti v regionu, a to zvláště z toho důvodu, že to znamenalo „přítomnost“ 

USA v této oblasti. 

Z výše uvedeného je patrné, že Finsko se stalo od roku 1995 aktivnějším 

v procesu rozšiřování EU a v propagaci spolupráce mezi Moskvou a EU. Nicméně 

tato podpora byla omezena nejenom negativním veřejným míněním k východnímu 

rozšiřování, ale i snahou Helsinek vyhnout se konfrontaci s většinovým názorem 

uvnitř EU. Výsledkem byl opatrná podpora východnímu rozšíření, kde 

nejdůležitější bylo, aby alespoň Estonsko bylo zahrnuto v první vlně rozšíření EU. 

 

                                                 
178 Viz příloha č. 4.  
179 Sifonem, Pekka: „Finland and NATO, v Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. Helkama-
Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish National 
Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the Finnish 
Institute of International Affairs and the Institute für Europäische Politik, 2001, s. 94–95. 
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Podíváme-li se na druhou polovinu 90. let a aktivity Dánska, Švédska a 

Finska v regionu Baltského moře, je patrné, že to bylo Finsko a Švédsko, jejichž 

aktivity měly největší dopad na rozvoj regionální spolupráce. Oba tyto státy se 

snažily více zahrnout EU do řešení regionálních problémů a stály za iniciativami, 

které větší angažovanost EU navrhovaly. V případě Švédska to byla baltská 

iniciativa Görana Perssona, jež se stala základem Iniciativy pro region Baltského 

moře (BSRI), kterou představila Komise v roce 1996. Finsko přišlo o rok později 

se svou vlastní iniciativou pro rozvoj spolupráce v severní Evropě. Takzvaná 

severní dimenze posléze zastínila švédskou iniciativu a stala se hlavním unijním 

programem pro rozvoj spolupráce v severní Evropě. Dánská aktivita v tomto 

ohledu poněkud zaostávala a dánská opozice „frustrovaná“ aktivitou severních 

sousedů kritizovala svou vládu za malou aktivitu v regionu. Za hlavní hnací sílu 

švédské aktivity v regionu lze označit osobu Görana Perssona, zatímco finskou 

aktivitu způsobila jak obava z marginalizace, tak i osoba Paavo Lipponena.  

Avšak s ohledem na východní rozšíření a podporu budoucího členství 

pobaltských států v EU zůstávalo Dánsko jedním z nejaktivnějších zastánců 

modelu regaty, který počítal se zahájením přístupových rozhovorů se všemi 

kandidátskými státy najednou. Dánsko spolu se Švédskem investovalo hodně úsilí, 

aby zajistilo, že všechny pobaltské státy mohou vstoupit do EU společně. Kodaň a 

Stockholm podporovaly model regaty i přesto, že byly se svým názorem 

v menšině. Nicméně svou argumentací dokázaly ovlivnit rozhodnutí Rady 

v Lucemburku v roce 1997. Na druhé straně Finsko, i když také zastánce 

východního rozšíření, upřednostňovalo názor na rozšíření, který v danou chvíli 

převládal (nejdříve model regaty, pak model 5+1, a nakonec opět model regaty). 

Toto plynulo z faktu, že na rozdíl od dánského a švédského veřejného mínění, 

které většinově podporovalo rozšíření EU o pobaltské státy, bylo finské 

obyvatelstvo velice skeptické i ke členství Estonska v EU. Tato skutečnost nutila 

finskou vládu k opatrné podpoře východního rozšíření.  

Hlavním rozdílem mezi Dánskem, Švédskem a Finskem v otázce 

východního rozšíření byla ta skutečnost, že zatímco Kodaň a Stockholm neustále 

prosazovaly zahájit přístupové rozhovory se všemi kandidáty, Finsko na čas tento 

názor opustilo a přiklonilo se k většinovému názoru v EU. Dalším rozdílem, který 

byl patrný v průběhu devadesátých let, byl fakt, že Dánsko a Švédsko se snažily 

přistupovat ke všem pobaltským státům stejně a svou pomoc rovnoměrně 
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distribuovat, zatímco Finsko se prioritně soustředilo na spolupráci a pomoc 

Estonsku. Jedním z dalších rozdílů mezi severskými státy byla potřeba zahrnout 

Moskvu do užší spolupráce s EU. Finsko cítilo daleko větší potřebu zahrnout 

Moskvu do takovéto spolupráce. Helsinky tomuto úkolu přisuzovaly stejnou, ne-li 

větší roli než budoucímu členství pobaltských států v EU. Příkladem může být 

tvrzení Paavo Lipponena, který označil severní dimenzi EU za důležitější počin 

než východní rozšíření EU180. Švédsko také přisuzovalo spolupráci s Moskvou 

značnou důležitost, jak dokládá například Baltská iniciativa prezentovaná 

Perssonem v roce 1996, která představovala jakéhosi předchůdce severní dimenze. 

Přestože i Dánsko bylo pro užší spolupráci s Moskvou v regionu, nebylo v tomto 

ohledu tak aktivní jako jeho severští kolegové. 

S určitou nadsázkou by bylo možné říci, že zatímco v první polovině 

devadesátých let se aktivita severských států v regionu stupňovala, čím dále byl 

daný stát od hranic s Ruskem, pak v druhé polovině devadesátých let tomu bylo 

naopak. Samozřejmě je toto tvrzení značně zjednodušující, protože ve vztahu 

k členství všech pobaltských států v EU bylo Dánsko a Švédsko mnohem 

aktivnější než Helsinky. Avšak v rozvoji regionální spolupráce, a zvláště v 

prohlubování spolupráce s Moskvou to byly naopak Helsinky, které byly 

nejaktivnější v těchto otázkách.  

Co však měly všechny tři severské státy společné, byla jejich argumentace, 

že členství pobaltských států v EU přispěje k celkové stabilitě regionu a zabrání 

vzniku nových dělících čar. Všechny severské státy tak chápaly proces rozšiřování 

EU jako stabilizující prvek a zajištění měkké bezpečnosti v regionu. Výsledkem 

bylo, že to byly právě severské státy, které výraznou měrou přispěly k tomu, že 

všechny tři pobaltské státy získaly možnost vstoupit do EU již v první vlně 

rozšiřování. Naopak tzv. tvrdou bezpečnost měla v regionu zajistit přítomnost USA 

v Evropě a budoucí členství pobaltských států v NATO, které bylo nakonec 

podpořeno i Švédskem a Finskem. 

                                                 
180 Visuri, Pekka: ”Finland and the Baltic States” in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. 
Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish 
National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the 
Finnish Institute of International Affairs and Institut für Europäische Politik, 2001, s. 217. 
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4. Jak je možné vysvětlit podporu severských států 

Estonsku, Lotyšsku a Litvě na jejich cestě do EU 

 

Aktivita severských států a jejich podpora návratu pobaltských států zpět do 

Evropy po konci studené války si přímo říká o otázku, proč Dánsko, Švédsko a 

Finsko investovaly takové množství úsilí a financí do bilaterální podpory 

pobaltských států. Proč severské státy nenechaly Estonsko, Lotyšsko a Litvu 

svému osudu nebo na starosti většímu evropskému státu, jako je například 

Německo? Čím jsou pobaltské státy tak důležité pro vlády severských států? 

Odpověď na tyto otázky by se zdála jasná, uvážíme-li, že severští politici 

svou podporu pobaltským státům a jejich členství v EU vysvětlovali nejčastěji 

bezpečnostními argumenty. Nicméně takovéto vysvětlení není dostačující, protože 

podpora severských států se nesoustředila pouze na bezpečnostní aspekty, ale také 

například na oblasti kultury, vzdělání a zvyšování kontaktů mezi jednotlivými 

občany. Tyto aktivity měly jen velmi málo společného s bezpečnostním 

uvažováním. Proto se budu snažit v této části dokázat, že severské státy měly 

alespoň čtyři rozdílné motivy, které je vedly k podpoře pobaltských států. Jedná se 

o motivy bezpečnostní, ekonomické, ideologicky-solidaristické a politické. 

 

4.1 Bezpečnostní motivy 

Bezpečnostní úvahy a geografická blízkost hrály jednu z hlavních rolí 

v úvahách severských politiků o budoucnosti baltského regionu. Jak Bertel Heurlin 

upozorňuje, konec studené války znamenal nejenom nové možnosti a výzvy, ale 

také konec relativního bezpečí z dob studené války pro evropské státy181. Vznik 

nových a leckde slabých demokracií znamenal také nové hrozby, kterým evropské 

státy musely čelit. Jednalo se o hrozby spojené s nestabilními demokraciemi, 

občanskými válkami, etnickými konflikty, porušováním lidských práv a 

humanitárními katastrofami. Tyto obavy byly ještě zvýrazněny válkou v bývalé 

Jugoslávii a konflikty v oblasti Kavkazu. 

                                                 
181 Heurlin, Bertel: Security Problems in the Baltic Region in the 1990´s, Danish Institute of International 
Affairs, Copenhagen, 1997, s. 216. 
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Severští vládní představitelé se obávali, že by se podobný scénář mohl 

odehrávat i v jejich bezprostředním okolí. Proto v této době převažovaly 

bezpečnostní důvody pro stabilizaci a podporu pobaltských států. Severské státy si 

moc dobře uvědomovaly, že je lepší řešit problémy spojené s pašováním drog, 

nelegální migrací a organizovaným zločinem na území pobaltských států, než 

kdyby se tyto problémy přenesly na jejich území.  

Dále Dánsko, Švédsko a Finsko jsou státy, které se velmi angažují 

v ochraně životního prostředí, v omezování znečišťování Baltského moře a 

v zajištění bezpečnosti zastaralých jaderných zařízení v Pobaltí. Tyto starosti o 

ochranu Baltského moře byly jedním z dalších důvodů, proč tyto státy aktivně 

podporovaly stabilizaci pobaltských států, protože pouze stabilní demokracie může 

zajistit dodržování bezpečnostních standardů. Severské státy se snažily vytvořit 

cordon sanitair, který by zabránil pronikání nestability a bezpečnostních rizik na 

jejich území182. Úvahy, že by podobná angažovanost USA nebo Německa ve 

stabilizaci pobaltských států mohla způsobit negativní reakci Ruska, nadále 

podporovaly severskou aktivitu v Pobaltí, která nezpůsobovala větší kontroverzi 

v Moskvě. 

Proto podpora budoucího členství pobaltských států v EU byla také 

odůvodňována těmito bezpečnostními úvahami. To, že pobaltské státy musely 

splnit vstupní kritéria a přijmout řadu evropských norem, bylo chápáno jako krok, 

který stabilizuje a zvýší bezpečnost celého regionu. Zahrnutím pobaltských států 

do širší evropské spolupráce bylo chápáno, že problémy, kterým dříve čelily pouze 

pobaltské a severské státy, se stanou i problémy celé EU. Severské státy se snažily, 

aby pobaltské státy byly zahrnuty v širší evropské spolupráci, protože to 

znamenalo, že v případě krize v Pobaltí nezůstanou severské státy osamoceny při 

snaze tuto krizi vyřešit. Proto se snažily, aby pobaltské státy měly nejenom úzké 

vazby na EU, ale i na USA, respektive NATO. 

Při pohledu na výroky severských politiků je patrné, jak důležitou roli hrály 

bezpečnostní úvahy v jejich aktivní podpoře Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Dánský 

předseda vlády Poul Nyrup Rasmussen prohlásil v roce 1999: „Základem našeho 

počínání je předpoklad, že (Dánsko) nemůže být v bezpečí, pokud se naši sousedé 

necítí bezpečně.“ A dodal, že Evropská unie je klíčovým hráčem pro politickou, 

                                                 
182 Archer, Clive: “Nordic Swans and Baltic Cygnets” , Cooperation and Conflict (34:1). 1999, s. 61. 
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sociální a ekonomickou stabilitu, jakožto i pro bezpečnost v Evropě183. 

V podobném duchu se nesla i zpráva o bezpečnostní politice vydaná finskou 

vládou v roce 1995. V této zprávě byla zdůrazněna role EU jako hlavního garanta 

evropské jednoty a bezpečnosti založené na konsolidaci demokracie a hlubší 

integraci. Zpráva zdůraznila, že členství pobaltských států v EU je krokem ke 

stabilizaci bezprostředního okolí Finska184. V roce 1999 finský prezident Ahtisaari 

popsal východní rozšíření jako nezbytný krok, který povede k větší stabilitě a 

blahobytu Evropy185. 

Prakticky totožné důvody zaznívaly ze Stockholmu, když například 

liberální lidová strana Folkpartiet argumentovala tím, že východní rozšíření 

přispěje k ekonomickému rozvoji a demokratické stabilitě, které jsou klíčové pro 

zlepšení bezpečnostní situace Švédska186. 

Jak je patrné, podpora členství pobaltských států v EU byla brána jako krok 

ke zvýšení stability a bezpečnosti v regionu a jako krok, který zabrání vzniku 

nových dělících čar v bezprostředním okolí severských států. Je tedy možné říci, 

že bezpečnostní důvody hrály dominantní roli v rozhodnutí severských vlád 

poskytnout pomoc a podporu Estonsku, Lotyšsku a Litvě po konci studené války. 

 

4.2 Ekonomické motivy 

Všechny tři severské státy jsou co do počtu obyvatelstva malé státy, jejichž 

ekonomiky jsou zaměřeny na vývoz. Konec studené války a geografická blízkost 

nově demokratických států logicky znamenala, že vlády a exportéři ze severských 

států obrátili svou pozornost na tyto nové východní trhy, které byly viděny jako 

další potenciální odbytiště pro jejich výrobky. Vlády severských států nejenomže 

svou podporou pobaltským státům zvyšovaly jejich stabilitu a bezpečnost, ale také 

přispívaly ke zlepšování podnikatelského prostředí a připravovaly cestu pro 

investice dánských, švédských a finských podniků. V tomto duchu také Finsko a 

Švédsko uzavřely s pobaltskými státy v roce 1992 zónu volného obchodu a 

                                                 
183 Rasmussen, Nyrup Poul, Opening Statement at the Conference on Regional Cooperation in an 
Enlarged Europe, Copenhagen 19 April 1999. přístupné na: 
http://www.stm.dk/Index/dokumenter.asp?o=6&n=0&h=6&t=14&d=862&s=2# (20. 6. 2006) 
184 Finnish Ministry for Foreign Affairs, Security in a Changing World. Guidelines for Finland´s Security 
Policy (Report by the Coucil of State to parliament, 6 June 1995). 
185 Lippert, Barbara and Hans Koeppel: Enlargement/Agenda 2000 – Watch, No. 2/1999, Institut für 
Europäische Politik Bonn 1999, s.  65. www.tepsa.be 
186 Tamtéž. S. 106. 
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následně prosazovaly, aby podobnou dohodu uzavřela i EU s těmito státy, protože 

tento krok by přispěl k rozvoji obchodu v regionu. 

Přestože v průběhu devadesátých let nebývalou rychlostí rostl objem 

vzájemného obchodu187, zůstával význam pobaltských trhů pro severské státy 

poměrně malý. Nicméně severské státy si dobře uvědomovaly, že prosperující 

pobaltské trhy jsou branou k nepoměrně většímu ruskému trhu, a proto přispívaly 

k vzájemné hospodářské spolupráci. Argumentace severských států pro podporu 

Estonska, Lotyšska a Litvy tedy byla, že s rostoucí životní úrovní poroste i kupní 

síla obyvatelstva, čímž poroste i zájem o zboží ze severských států. K tomuto Leif 

Pagrotsky, švédský ministr obchodu, v roce 1999 řekl, že region Baltského moře 

představuje pro Švédsko „moře příležitostí“ a potenciál obrovského ekonomického 

rozvoje188. Podobně byl ekonomický význam baltského regionu a pobaltských států 

popsán dánským členem vedení skupiny NORDEA, která je největší finanční 

skupinou v severní Evropě. Thorleif Krarup popisuje region Baltského moře jako 

jeden z nejperspektivnějších regionů v celé Evropě, který nabízí dobré příležitosti 

pro dánské podniky a kde pobaltské a severské státy spolu s Polskem a severním 

Německem představují pro Dánsko „domácí“ trh189. 

Částečně bylo možné ekonomické motivy vidět také za tzv. baltským 

miliardovým fondem, který byl představen švédskou vládou pod vedením Görana 

Perssona v roce 1996. Tento fond, jak bylo oficiálně uváděno, měl mimo jiné 

přispět ke zvýšení švédského vlivu v pobaltských státech a připravit cestu pro 

investice švédských podniků190. 

Nepochybně úvahy, že podpora stabilizace pobaltských států přinese určité 

ekonomické výhody severským státům, hrály určitou roli v jejich aktivní politice. 

Nicméně nelze význam těchto ekonomických důvodů přeceňovat, zvláště zvážíme-

li velikost pobaltského trhu. Abychom vysvětlili, co stálo za aktivní politikou 

severských států v Pobaltí, je třeba se podívat na další motivy. 

 

 
                                                 
187 Viz příloha č. 2. 
188 Miles, Lee; Sundelius, Bengt: „EU Icing on a Baltic Cake“: Swedish Policy towards the Baltic Sea and 
EU Northern Dimension, v Lee Miles (ed), Sweden and the European Union Evaluated, London 2000, s. 
36.  
189 Danish Ministry of Foreign Affairs: Denmark – Gateway to the Baltic Sea Region, Copenhagen 2002, 
s. 11. 
190Swedish Ministry for Foreign Affairs: A Good Neighbourhood: Sweden´s Cooperation with Central 
and Eastern Europe, Stockholm 1998, s. 11.  
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4.3 Hodnotové a solidaristické motivy  

Přestože Hans Mouritzen z dánského institutu mezinárodních vztahů tvrdí, 

že altruismus je zřídka věrohodným vysvětlením aktivit jednotlivých vlád191, je 

možné v případě severských států a jejich politice k pobaltským státům najít určité 

prvky altruismu a solidarity. Annika Bergman z univerzity v Edinburghu zastává 

názor, že jedním z hlavních prvků zahraniční politiky severských států je solidarita 

a pocit, že vyspělé státy mají morální povinnost pomáhat méně rozvinutým 

státům192. Jako příklad uvádí velkou angažovanost v rámci OSN, výši pomoci, 

kterou tyto státy poskytují rozvojovým státům, jejich angažovanost při snižování 

chudoby a zadluženosti a podporu mírovému soužití. Pomoc pobaltským státům 

zde tedy vychází spíše z morálních a solidaristických úvah než z toho, zdali pomoc 

Estonsku, Lotyšsku a Litvě přinese severským státům nějaký prospěch. 

Dánsko, Švédsko a Finsko jsou malé státy s vysokou životní úrovní, kde 

solidarita hraje ve společnosti významnou roli. Podobně Estonsko, Lotyšsko a 

Litva jsou také malé státy, které v devadesátých letech projevily značný zájem o 

spolupráci se  severskými sousedy při svém budování demokracie a tržního 

hospodářství. Severské státy, které mají historické a kulturní vazby (zvláště finsko-

estonské vztahy) na pobaltské státy, byly více než ochotné předat své hodnoty a 

politický a sociální model těmto státům, které byly viděny jako ideální kandidát 

pro úspěšné převzetí severského modelu společnosti193. Švédská ministryně 

zahraničních věcí Margaretha af Ugglas při svém projevu v parlamentu v říjnu 

1991 prohlásila, že Švédsko má speciální povinnost pomáhat svým sousedům při 

budování demokracie a tržního hospodářství, a o něco později dodala, že zde jsou 

kromě bezpečnostního zájmu i morální důvody pro švédskou podporu zemím 

střední a východní Evropy v jejich úsilí o politické a ekonomické reformy194. 

Historické a kulturní vazby k Pobaltí tedy znamenaly, že severské státy cítily 

povinnost pomoci pobaltským občanům na jejich cestě zpět do Evropy. Zvláště 

Dánsko a Švédsko argumentovaly, že pobaltští občané jsou stejně tak dobrými 

                                                 
191 Mouritzen, Hans: Denmark in the Post-Cold War Era: The Salient Action Spheres, Danish Institute of 
International Affairs, Copenhagen, 1997, s. 46. 
192 Bergman, Annika: The Nordic States, Adjacent Internationalism and Process of Civil Regionalisation, 
paper presented at th 53rd Annual Conference of PSA, University of Leicester, 15th-17 April 2003, s. 1–3. 
193 Společnost založená na rovnosti mezi pohlavími, solidaritě, konsenzu, toleranci a ochraně životního 
prostředí je jen část prvků, které charakterizují severskou společnost. 
194Documents on Swedish Foreign Policy, New Series I:C, Ministry for Foreign Affairs, Stockholm 1991, 
s.  85, 110.  
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Evropany jako kterýkoliv jiný občan západního státu, a proto si zaslouží podporu 

na své cestě do EU195. Budoucí členství pobaltských států v EU byla současným 

dánským předsedou vlády Anders Fogh-Rasmussenem popisována jako obrovská 

historická příležitost a zároveň jako historická povinnost196. Podobnou argumentaci 

o historické povinnosti pomáhat pobaltským státům lze najít v projevech Carla 

Bildta, současného švédského ministra zahraničí a premiéra v letech 1991–94. 

Z jeho projevů z doby, kdy byl předsedou vlády, je patrné, že Švédsko cítilo 

povinnost pomoci pobaltským státům, protože švédská politika k pobaltským 

státům po konci druhé světové války, kdy Švédsko jako jediný severský stát 

oficiálně uznalo anexi pobaltských států, byla podle jeho slov charakterizována 

„trapným mlčením“ a ignorancí k potřebám pobaltských občanů197. 

Motivy založené na pocitu solidarity a morální povinnosti pomáhat 

pobaltským státům měly bezesporu určitý vliv na aktivitu severských států 

v Pobaltí. V případě Finska morální motivy nehrály tak důležitou roli jako 

v případě Dánska a Švédska. Toto je dáno geostrategickou polohou Finska a jeho 

kulturní, historickou a jazykovou blízkostí Estonsku, které vždy bylo Helsinkami 

upřednostňováno na úkor Lotyšska a Litvy. Přestože motivy spojené s morální 

povinností a pocitem solidarity byly bezesporu spojeny s aktivitou severských 

států v Pobaltí, je třeba říci, že bilaterální podpora jednoho státu druhému vždy 

vychází z toho, co takováto podpora přinese za prospěch. Neříkám, že tyto důvody 

nesehrály žádnou roli v úvahách severských politiků o poskytnutí pomoci 

pobaltským státům, ale při pohledu na projevy těchto politiků je patrné, že 

bezpečnostní motivy hrály v jejich úvahách daleko podstatnější roli.                    

 

4.4 Politické motivy 

Konec studené války a nové politické uspořádání v Evropě, kdy jedinou 

světovou mocností zůstaly Spojené státy, znamenaly, že model tzv. třetí cesty mezi 

Východem a Západem, který reprezentovaly severské státy, se stal zastaralým. 

                                                 
195 Lindh, Anna: The Future EU – a Democratic Network Close to the Citizen, článek v „The Future 
Shape of Europe“, Foreign Policy Center, London 2000, dostupné na : 
wwww.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=36957 (přístup 4. 
5. 2006) 
196 Bergman, Annika: The Nordic States, Adjacent Internationalism and Process of Civil Regionalisation, 
paper presented at th 53rd Annual Conference of PSA, University of Leicester, 15th-17 April 2003, s.  8. 
197 Documents on Swedish Foreign Policy, New Series I:C, Ministry for Foreign Affairs, Stockholm 1993, 
např. s. 119. 
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Většina nově vzniklých demokracií měla v devadesátých letech jediný cíl: členství 

v EU a NATO. Sjednocené Německo, prohlubování evropské integrace a snaha 

států střední a východní Evropy o členství v EU vedly severské státy k obavám, že 

pokud nezmění svou zahraniční politiku, mohl by budoucí vývoj v Evropě 

znamenat snížení jejich vlivu. Obava z marginalizace je vedla k aktivní zahraniční 

politice v oblasti Baltského moře, které se logicky stalo jejich zájmovou oblastí. 

Jejich podpora stabilizaci pobaltských států a členství těchto států v EU může být 

chápána jako snaha zvýšit svůj politický kapitál a zároveň se vyhnout 

marginalizaci. Nejlépe je tato snaha vyhnout se marginalizaci patrná v případě 

Finska a představení tzv. severní dimenze, která měla za cíl zvýšit angažovanost 

Bruselu v severní Evropě. Hlavními cíli byla podpora členství pobaltských států 

v EU a zvýšit spolupráci s Moskvou. Kromě toho, že Helsinky chtěly větší aktivitu 

Bruselu v severní Evropě, je možné tuto iniciativu chápat také jako snahu Finska 

profilovat se na unijní úrovni a stát se hlavním unijním prostředníkem při jednání 

s Moskvou, což by samozřejmě znamenalo i zvýšení vlivu nejenom v rámci EU, 

ale i v regionu Baltského moře.  

Podpora pobaltských států a regionální spolupráce byla také někdy chápána 

jako prestižní záležitost. Zvláště Dánsko a Švédsko soutěžily o to, kdo se stane 

pomyslným vedoucím státem v regionu Baltského moře. Ellemann-Jensen 

například na začátku devadesátých let řekl, že pro Dánsko bylo velice prestižní, 

když uznalo nezávislost pobaltských států předtím, než tak učinilo Švédsko198. 

Podpora pobaltských států může tedy být také chápána jako snaha získat politické 

body na úkor ostatních. 

Jedním z dalších možných motivů, které mohly stát za podporou členství 

pobaltských států v EU, je snaha odložit nebo zpomalit proces prohlubování 

evropské integrace. Podíváme-li se na názory předních dánských politiků, uvidíme, 

že zastávali názor, že nejdříve by mělo dojít k rozšíření a teprve pak k hlubším 

reformám EU. Bezesporu bylo pro dánské politiky prioritou východní rozšíření než 

prohlubování integrace, avšak nemyslím si, že by dánští politici svým 

prosazováním východního rozšíření usilovali o zpomalení procesu prohlubování 

evropské integrace. A jestli ano, pak ne na oficiální úrovni. V případě Finska nelze 

                                                 
198 Mouritzen, Hans: Denmark in the Post-Cold War Era: The Salient Action Spheres, Danish Institute of 
International Affairs, Copenhagen, 1997, s. 14. 
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o podobných motivech ani mluvit, protože Helsinky se staly nejproevropštějším 

státem ze severských států. 

 

Podíváme-li se na vývoj aktivit severských států v Pobaltí a na důvody, 

které je k tomu vedly, dojdeme k závěru, že severské státy byly ve svých aktivitách 

vedeny vzájemně propojenými motivy. Přestože všechny výše uvedené motivy 

hrály v úvahách severských politiků nepostradatelnou roli, je možné říci, že 

bezpečnostní motivy dominovaly. Všechny tři severské státy označovaly členství 

pobaltských států v EU za krok ke stabilitě a vyšší bezpečnosti v regionu, které 

zabrání vzniku nových dělících čar. Dánská a švédská vláda používaly tento 

bezpečnostní argument při snaze prosadit tzv. model regaty. Bezpečnostní úvahy 

hrály zvláště důležitou roli v první polovině devadesátých let, kdy na území 

pobaltských států byli přítomni ruští vojáci a přetrvávaly spory s rusky mluvící 

menšinou. Pro severské státy bylo nejdůležitější, aby se východní pobřeží 

Baltského moře neponořilo do nestability, která by ohrožovala celý baltský region. 

Ideologické a ekonomické motivy hrály menší roli. Z ekonomického 

hlediska jsou trhy pobaltských států poměrně marginální, ale na druhé straně 

mohou představovat odrazový můstek na velký ruský trh. Ideologické nebo 

morální důvody také sehrály svou roli. V žádném případě nelze říci, že by pomoc 

severských států byla založena pouze na pragmatických úvahách. Severská 

společnost má v sobě hluboce zakořeněno cítění pomáhat méně rozvinutým státům. 

Toto je ještě zvýrazněno silnou podporou severské veřejnosti takovéto pomoci. 

V případě politických motivů hrála největší roli snaha získat prestiž, zvláště 

s ohledem na počínání Dánska a Švédska, jež jsou odvěkými rivaly v prostoru 

Baltského moře. V případě Finska to byla obava z marginalizace, která přiměla 

finské politiky k aktivnější politice v regionu a v rámci EU. 

Závěrem můžeme konstatovat, že všechny tyto motivy hrály svou roli, 

nicméně bezpečnostní a politické motivy dalece převažovaly.    
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5. Závěr 

Konec studené války a znovunabytá nezávislost pobaltských států postavily 

Dánsko, Švédsko a Finsko před nutnost předefinovat svou zahraničněbezpečnostní 

politiku. Všechny tři severské státy předefinovaly svou zahraniční politiku, jejímž 

hlavním bodem se stala podpora Estonska, Lotyšska a Litvy na jejich cestě do 

evropských struktur. Změna zahraniční politiky byla viditelnější v případě Finska. 

Zahraniční politika Dánska a Švédska prošla také radikální změnou, Stockholm velmi 

výrazně přehodnotil svou politiku neutrality a Kodaň se stala zastáncem 

zahraničněpolitického aktivismu. Tudíž změna, ke které došlo v pobaltské politice 

severských států, byla ve všech třech případech podobná. Přehlížení pobaltských států 

v průběhu studené války bylo nahrazeno aktivní podporou a spoluprací mezi 

pobaltskými a severskými státy. 

Aplikujeme-li teorii Charlese Hermanna na změny, ke kterým došlo v 

dánské zahraniční politice ve vztahu k pobaltským státům, uvidíme, že tato politika 

prodělala programovou změnu, změnu cílů a problémů, jimž je třeba čelit, a do určité 

míry i celkovou reorientaci zahraniční politiky. Nejviditelnější změna byla patrná 

v definování nových cílů dánské zahraniční politiky. Stabilizace pobaltských států a 

jejich začlenění do širší evropské spolupráce se staly hlavním cílem Kodaně 

v devadesátých letech. Aktivní podpora stabilizace východního pobřeží Baltského moře 

měla přispět ke zvyšování bezpečnosti. Tento aktivismus, který v očích Kodaně 

přispíval k větší stabilitě v regionu, vystřídal opatrnou reaktivní politiku, jež byla 

charakteristická pro Dánsko v době studené války. Nahrazení opatrné, nekonfrontační a 

reaktivní zahraniční politiky z doby studené války aktivní zahraniční politikou v oblasti 

Baltského moře je charakteristické pro programovou změnu. Dánsko také částečně 

prodělalo celkovou reorientaci své zahraniční politiky. Zatímco v průběhu studené 

války byla jeho zahraniční politika postavena na pěti oddělených pilířích, 

v devadesátých letech se začalo všech pět pilířů prolínat. Zároveň všechny tyto pilíře 

bylo možné najít v dánské politice k pobaltským státům. Hlavní pozornost Kodaně se 

rychle přesunula od spolupráce v rámci OSN a rozvojové pomoci na podporu 

pobaltských států. Přesto rozvojová pomoc a spolupráce v rámci OSN zůstávala 

důležitým prvkem dánské zahraniční politiky v devadesátých letech. 

Podíváme-li se na faktory, které stály v pozadí změny dánské zahraniční 

politiky, lze bez delšího uvažování říci, že vnější události z konce 80. a začátku 90. let 
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měly dalekosáhlý vliv na změnu dánské politiky. Konec studené války, sjednocení 

Německa, nezávislost pobaltských států, zánik SSSR a konflikt v bývalé Jugoslávii 

měly bezesporu klíčový vliv na změnu dánské zahraniční politiky. Přesto je zde možné 

identifikovat i jiné faktory. Důležitou hybnou silou stojící za touto změnou byla osoba 

tehdejšího ministra zahraničních věcí Uffe Ellemanna-Jensena, který svou aktivitou 

přispěl k rychlé reorientaci dánské zahraniční politiky. Význam jeho osoby pro změnu 

zahraniční politiky je patrný při pohledu na rok 1993, kdy odešel do opozice a na jeho 

post byl dosazen méně aktivní Niels Helveg Petersen. 

 Dále aktivní podpora pobaltských států a jejich členství v EU se v Dánsku 

setkávala s širokou veřejnou podporou a konsenzus v této otázce panoval i mezi 

politickými stranami. To znamená, že tlak veřejného mínění a jednotlivých zájmových 

skupin neměl výrazný vliv na určování dánské politiky k pobaltským státům, protože 

vládní politika byla v této otázce plně podporována veřejností. Výrazný vliv neměl ani 

byrokratický aparát, který plně akceptoval rozhodnutí předních dánských politiků. 

Členství Dánska jak v ES, tak v NATO a jeho geografická vzdálenost od 

SSSR/Ruska mu dávaly větší prostor pro brzkou aktivitu v Pobaltí. Na rozdíl od 

Švédska a Finska přispěla tato relativní bezpečnost Dánska také k tomu, že to byla 

právě Kodaň, která byla v této počáteční fázi ze tří severských států nejaktivnější ve 

vztahu k pobaltským státům. 

V případě Švédska došlo také k radikálním změnám zahraniční politiky. 

Podobně jako v případě Dánska je možné i ve švédské zahraniční politice identifikovat 

programovou změnu, změnu v identifikaci cílů a celkovou reorientaci zahraniční 

politiky. Programová změna je zde spojena s novou aktivitou v Pobaltí, která byla něco 

naprosto nového. Bezprostřední okolí Baltského moře a jeho stabilizace se staly novou 

prioritou a cílem švédské zahraniční politiky. Přehlížení Pobaltí z doby studené války se 

stalo neudržitelným. Stejně jako Dánsko, tak i Švédsko definovalo za svůj hlavní 

zahraničněpolitický cíl stabilizaci pobaltských států a jejich přeměnu ve fungující 

demokracie s tržním hospodářstvím, které budou přispívat k bezpečnosti celého regionu. 

Švédsko, stejně jako jeho severští sousedé, mělo za svůj cíl v době studené války 

udržovat relativní bezpečnost v baltském regionu. Nicméně k této bezpečnosti Švédsko 

přispívalo malou aktivitou v regionu a nekonfrontační zahraniční politikou k SSSR. Po 

konci studené války byl tento cíl sledován aktivní podporou pobaltských států a jejich 

začlenění do evropských struktur. 
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Švédsko také prodělalo poměrně radikální celkovou reorientaci své zahraniční 

politiky. V tomto ohledu šlo hlavně o předefinování politiky neutrality v devadesátých 

letech. Neutralita byla následně uváděna jako pouze jedna z možností v případě 

konfliktu v jeho bezprostředním okolí. Toto je patrné z výroku Carla Bildta, který 

prohlásil, že Švédsko nezůstane nikdy lhostejné v případě ohrožení nezávislosti 

pobaltských států. Členství Švédska v EU a jeho podpora a spolupráce v programu PfP 

a od roku 1997 i podpora členství pobaltských států v NATO jsou dalšími kroky, které 

přispěly k celkové reorientaci švédské zahraniční politiky. 

Hlavní faktory, jež lze najít za změnou švédské zahraniční politiky v 

devadesátých letech, byly bezesporu události na konci 80. a začátku 90. let. Parlamentní 

volby v pobaltských státech na jaře 1990 daly snahám pobaltských politiků o 

nezávislost legitimní charakter. Výsledkem bylo, že švédská vláda v čele s Carlssonem 

otevřeně podpořila snahy pobaltských států o nezávislost. Nicméně externí události jsou 

nedostačující pro vysvětlení změny. Podobně jako v případě Dánska sehráli významnou 

roli přední představitelé švédské vlády. Nástup Carla Bildta do čela švédské vlády na 

podzim 1991 s sebou přinesl i aktivnější politiku k pobaltským státům. Přestože je jeho 

osoba spojována s aktivnější švédskou podporou pobaltským státům, je dobré si 

uvědomit, že jen několik týdnů před tím, než vyhrál volby, získaly pobaltské státy 

nezávislost, což umožnilo Bildtovi být aktivnější v podpoře pobaltských států. Carl 

Bildt byl u počáteční změny švédské pobaltské politiky, avšak osoba Görana Perssona 

je spojována s aktivnější pobaltskou politikou v druhé polovině devadesátých let. 

V případě Švédska hrálo důležitou roli ve změně zahraniční politiky i veřejné 

mínění a tlak různých zájmových skupin. Veřejné mínění, které silně cítilo 

s pobaltskými občany v jejich snaze o nezávislost, mohlo částečně přispět ke změně 

zahraniční politiky. Asi nejviditelnější bylo tzv. „pondělní hnutí“, které vyjadřovalo 

svou podporu pobaltským státům a požadovalo aktivnější politiku švédské vlády. Další 

takovou skupinou požadující aktivnější přístup švédské vlády k Pobaltí byla početná 

skupina pobaltských přistěhovalců žijících ve Švédsku. A v neposlední míře mohlo mít 

vliv na změnu zahraniční politiky k pobaltským státům výrazné lobby švédského 

průmyslu, které vidělo v Pobaltí možné odbytiště pro své produkty. 

Porovnáme-li změnu zahraniční politiky Dánska a Švédska, vyjde nám, že 

Švédsko změnilo svou politiku o něco později než Dánsko. Důvodů je několik. 

Geografická poloha Švédska v blízkosti SSSR/Ruska a zároveň zkušenosti z doby 

studené války, kdy sovětské ponorky pravidelně porušovaly švédské výsostné vody, 



Diplomová práce                                     Severské státy a jejich podpora Estonsku, Lotyšsku a Litvě 
na jejich cestě do evropských struktur 

 96 

vedly k opatrnější politice k pobaltským státům na začátku devadesátých let. Dalším 

důvodem byl rozdílný pohled politických stran na aktivitu v Pobaltí a na definici 

švédské neutrality na začátku devadesátých let. Zatímco sociální demokracie byla pro 

opatrnější politiku a nechtěla radikálnější redefinici neutrality, konzervativní strana 

v čele s Carlem Bildtem byla pro větší aktivitu.  

Švédsko prodělalo v devadesátých letech významnou změnu své zahraniční 

politiky, členství v EU, flexibilnější definice neutrality a důraz na stabilizaci 

pobaltských států se staly hlavními prvky nové švédské zahraniční politiky. 

Poloha Finska u hranic s SSSR/Ruskem se stala klíčovým prvkem v jeho 

zahraniční politice. Zároveň vnější události hrály klíčovou roli v postupné změně finské 

zahraniční politiky. Výsledkem bylo, že ke změně finské zahraniční politiky ve vztahu 

k pobaltským státům došlo ze všech tří severských států nejpozději. Helsinky si na 

rozdíl od Kodaně nemohly dovolit „idealistický“ přístup k pobaltským státům v první 

polovině devadesátých let. Stejně jako v průběhu studené války byl po jejím konci 

jedním z hlavních cílů finské zahraniční politiky udržovat dobré vztahy s Moskvou. 

Tento zahraničněpolitický cíl z doby studené války byl však v devadesátých letech 

doplněn novým cílem, a to stabilizací pobaltských států a podporou jejich 

demokratického rozvoje. Zahrnutí pobaltských států a Ruska do širší evropské 

spolupráce mělo zajistit bezpečnost a stabilitu v regionu. Přestože i pro Dánsko a 

Švédsko bylo nadmíru důležité, aby Rusko bylo zahrnuto v rámci evropské spolupráce, 

Finsko v tomto ohledu bylo dalece nejúspěšnější, poté co představilo tzv. severní 

dimenzi pro EU. 

Zahraniční politika Finska v devadesátých letech prodělala, stejně jako v případě 

Dánska a Švédska, programovou změnu, změnu cílů (doplnění cílů) a celkovou 

zahraničněpolitickou reorientaci. Programová změna je spojena s nahrazením opatrné 

zahraniční politiky, která dbala hodně na názory Moskvy, aktivnějším, ale stále 

opatrným přístupem v podpoře pobaltských států a zároveň nahrazením „speciálních“ 

vztahů s Moskvou „normálnějšími“ vztahy. Novým hlavním zahraničněpolitickým 

cílem se stala stabilizace a podpora pobaltských států a také snaha posunout Finsko více 

k centru evropského rozhodování. 

Finsko prodělalo v devadesátých letech nejradikálnější změnu své zahraniční 

politiky ze tří severských států. Zahraniční politika Helsinek, která byla silně limitována 

„speciálními“ vztahy s Moskvou, se postupně změnila. Uznání nezávislosti pobaltských 

států, konec platnosti smlouvy o přátelství s Moskvou, členství v EU a spolupráce 
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v rámci PfP znamenaly, že zahraniční politika Helsinek prodělala celkovou reorientaci 

svého směřování. 

Hlavní faktory, které stály za postupnou změnou finské zahraniční politiky, byly 

vnější události. Reakce Helsinek na události z let 1989–91 byla velmi opatrná. Zatímco 

Dánsko a Švédsko ostře kritizovaly zákrok sovětských sil v pobaltských státech na 

začátku roku 1991, finští představitelé zůstali ve svých vyjádřeních velice opatrní. 

Změnu přineslo až uznání nezávislosti pobaltských států, a zvláště odchod ruských 

vojsk z Pobaltí v roce 1994. Následný vstup Finska do EU znamenal, že druhá polovina 

devadesátých let znamenala začátek aktivní fáze finské zahraniční politiky k baltskému 

regionu. Význam externích faktorů pro finskou zahraniční politiku nadále dokládá fakt, 

že Helsinky, přestože podporovaly členství všech pobaltských států v EU, se v roce 

1997 odklonily od modelu regaty a preferovaly model 5+1. Hlavním důvodem bylo, že 

model 5+1 měl podporu Komise a větších členských států. 

Hermannova teorie uvádí, že za změnou zahraniční politiky může být i osoba 

se silnou vizí. V případě Finska byl vliv na změnu směřování zahraniční politiky jen 

velmi omezeně ovlivněn osobou prezidenta nebo ministerského předsedy. Přesto je 

možné říci, že Paavo Lipponen, který byl podporován svým proevropským kabinetem, 

přispěl k aktivnější a výraznější zahraniční politice Finska v druhé polovině 

devadesátých let. Finsko výrazně přispělo k rozvoji spolupráce mezi Ruskem a EU, a 

bylo to právě za jeho předsednictví v roce 1999, kdy bylo rozhodnuto, že se zbylými 

kandidátskými státy budou zahájeny přístupové rozhovory. 

Další faktory, které Charles Hermann ve své teorii uvádí, je vliv byrokratického 

aparátu a tlak určitých skupin obyvatelstva na změnu zahraniční politiky. Ze zdrojů, 

které jsem měl k dispozici, je velmi těžké určit vliv, jaký měl byrokratický aparát na 

změnu zahraniční politiky. Přesto to vypadá, že vliv byrokratického aparátu na změnu 

zahraniční politiky Helsinek na začátku devadesátých let byl nepatrný. A to z toho 

důvodu, že v této době panovala značná nejistota ohledně dalšího vývoje v Rusku a 

v Pobaltí. Byrokratický aparát nepodporuje změnu zahraniční politiky, pokud zde je 

reálná hrozba a přesvědčení, že by tato změna mohla zhoršit bezpečnostní postavení 

země. Právě toto přesvědčení panovalo ve Finsku mezi lety 1989–91. Vliv veřejného 

mínění a jiných zájmových skupin na změnu zahraniční politiky byl také zanedbatelný. 
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Jak Pekka Visuri uvádí, finští politici mají tu výhodu, že ve svém rozhodování tradičně 

věnují méně pozornosti veřejnému mínění199. 

Finsko v devadesátých letech prodělalo postupnou, ale radikální změnu své 

zahraniční politiky. Největší vliv na tuto postupnou změnu měly externí faktory. Finsko, 

kvůli své geografické poloze, vždy muselo brát v úvahu události, které se děly v jeho 

okolí. Toto také vysvětluje jeho pomalou reakci na změny, k nimž došlo v 80. a 90. 

letech. Jinými slovy, dokud panovala nejistota ohledně dalšího vývoje v Rusku a 

Pobaltí, byla finská politika ve své podpoře Pobaltí velmi opatrná, avšak jakmile se 

bezpečnostní situace v oblasti zlepšila (po odchodu ruských vojsk z Pobaltí), stala se 

finská podpora pobaltským státům aktivnější. 

Všechny tři severské státy prodělaly změnu své zahraniční politiky a jejich 

prioritní zájmovou oblastí se stal region Baltského moře a pobaltské státy. Nejrychleji 

svou zahraniční politiku změnilo Dánsko. Geografickou polohu, historické zkušenosti a 

domácí politickou scénu lze považovat za hlavní důvod tohoto rozdílného „načasování“ 

změny zahraniční politiky. Vnější události byly ve všech třech státech důležitým 

faktorem, který působil ve prospěch změny. V případě Dánska a do jisté míry i Švédska 

to dále byl vliv ministra zahraničí, respektive předsedy vlády. Významný vliv mělo i 

veřejné mínění a názory různých zájmových skupin pro změnu politiky Stockholmu. 

Naopak změna zahraniční politiky Helsinek byla jen minimálně ovlivněna veřejným 

míněním. 

Dánsko, Švédsko a Finsko se v devadesátých letech staly nejvytrvalejšími 

zastánci členství pobaltských států v EU. Kodaň a Stockholm po celá devadesátá léta 

prosazovaly zahájit přístupové rozhovory se všemi kandidátskými státy najednou 

(model regaty), zatímco Finsko, i když také zastánce členství všech pobaltských států 

v EU, načas opustilo model regaty a přiklonilo se k modelu 5+1. Zatímco Dánsko a 

Švédsko se snažily urychlit členství pobaltských států v EU a byly v tomto ohledu velmi 

aktivní, finská podpora byla opatrnější a v žádném případě nelze hovořit o tom, že by se 

Helsinsky snažily urychlit proces rozšiřování. Přestože finská podpora členství 

pobaltských států v EU zaostávala v této otázce za aktivitou Dánska a Švédska, přispěly 

všechny tři severské státy významnou měrou nejenom ke stabilizaci demokratického 

                                                 
199 Visuri, Pekka: ”Finland and the Baltic States” in Huldt, B. and T. Tiilikainen, T. Vaahtoranta, A. 
Helkama-Rågård (eds. by): Finnish and Swedish Security: Comparing National Policies, Swedish 
National Defence College and the Programme on the Northern Dimension of the CFSP conducted by the 
Finnish Institute of International Affairs and Institut für Europäische Politik, 2001, s. 228. 
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zřízení v Estonsku, Lotyšsku a Litvě, ale i k tomu, že se pobaltské státy staly členy EU 

již v první vlně rozšíření v roce 2004.  

Finská podpora se soustředila hlavně na Estonsko, zatímco Lotyšsko a Litva 

získávaly výrazně méně pozornosti z Helsinek. Na druhé straně Kodaň a Stockholm se 

snažily ke všem třem pobaltským státům přistupovat stejně. To, že hlavní 

zahraničněpolitickou prioritou všech tří severských států byla stabilizace a podpora 

pobaltských států, logicky znamenalo, že zde docházelo i k rivalitě či vzájemnému 

soupeření. Z projevů některých čelných představitelů je patrné, že k určitému tření 

docházelo, avšak tyto spory nijak nenarušily spolupráci severských států, které na 

multilaterální úrovni společně spolupracovaly v podpoře pobaltských států.  

Hlavní argumentací všech tří severských států v jejich podpoře pobaltských států 

byla snaha zajistit stabilitu a bezpečnost celému baltskému regionu. Konec studené 

války s sebou přinesl nová rizika, která dříve v severní Evropě neexistovala. Šlo o rizika 

spojená se sociální nestabilitou, národnostními spory, nelegální migrací, organizovaným 

zločinem, znečišťováním životního prostředí atd. Hlavním argumentem vlád v Kodani, 

Stockholmu a Helsinkách bylo přesvědčení, že pokud nepomohou pobaltským státům 

těmto rizikům čelit, je zde reálná možnost, že by se tato bezpečnostní rizika v Pobaltí 

mohla postupně přesunout do severských států. Zajištění stability a bezpečnosti 

pobaltských států bylo tedy chápáno hlavně jako zajištění bezpečnosti severským 

státům. Evropská unie hrála v těchto bezpečnostních úvahách důležitou roli.  Dánsko, 

Švédsko a Finsko viděly v budoucím členství pobaltských států v EU stabilizující krok, 

který přispěje k tzv. měkké bezpečnosti v regionu. Prakticky všichni představitelé 

severských států hovořili o členství pobaltských států v EU jako o největším přínosu pro 

stabilitu celého regionu a Evropy. Takzvanou tvrdou bezpečnost v regionu měla zajistit 

přítomnost USA, respektive členství pobaltských států v NATO. Avšak zatímco Dánsko 

bylo od počátku zastáncem členství pobaltských států v NATO, Švédsko až v letech 

1996–97 podpořilo jejich členství v této organizaci. Finsko, přestože přisuzovalo NATO 

významnou roli, nikdy přímo nepodpořilo členství pobaltských států v NATO. 

Bezpečnostní argumenty hrály dominující roli v úvahách severských politiků a 

znamenaly velkou angažovanost severských států v Pobaltí. Přestože bezpečnostní 

motivy byly dominantní, lze říci, že to byla kombinace několika motivů, které vedly 

severské státy k tak výrazné podpoře pobaltských států. 

Z ekonomického hlediska zůstávaly pobaltské státy pro severské státy poměrně 

nevýznamné. Přesto lze ekonomické faktory považovat za určitý důvod angažovanosti 
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severských států v Pobaltí. Zájem severských vlád a různých obchodních skupin o trhy 

pobaltských států vycházel z toho, že se očekávalo, že se ekonomiky pobaltských států 

budou velmi rychle rozvíjet, čímž poroste kupní síla tamního obyvatelstva, a tím i 

poptávka po severském zboží. Navíc pobaltské státy byly vždy chápány jako odrazový 

můstek na větší ruský trh. Podpora stabilizace pobaltských států tak kromě zvýšení 

bezpečnosti znamenala i rozšíření trhu pro výrobky severských států. 

Dánská, švédská a finská podpora pobaltským státům vycházela částečně i 

z pocitu solidarity a potřeby pomáhat méně šťastnějším státům. Jak bylo řečeno, v 

severské společnosti hraje důležitou roli solidarita. Navíc historické, kulturní a jazykové 

vazby a geografická blízkost znamenaly, že podpora pobaltským státům vycházela také 

z altruismu než z pouhého pragmatismu. Severští představitelé několikrát prohlásili, že 

podpora členství pobaltských států v EU je historickou povinností. Carl Bildt dokonce 

cítil jako povinnost Švédska pomáhat pobaltským státům, které by tím odčinilo svůj 

„trapný“ postoj k Estonsku, Lotyšsku a Litvě v průběhu studené války. Historické a 

kulturní vazby a jejich vliv na vzájemnou spolupráci byly patrné zvláště mezi Finskem a 

Estonskem. Na druhé straně tato úzká spolupráce mezi Finskem a Estonskem 

znamenala, že Helsinky trochu opomíjely spolupráci s Lotyšskem a Litvou. 

Poslední skupina motivů, která byla v této práci uvedena, je skupina politických 

motivů. Nové geopolitické rozložení sil v Evropě po konci studené války znamenalo, že 

dosavadní zahraniční politika severských států se stala zastaralou. Pokud Dánsko, 

Švédsko a Finsko chtěly mít určitý vliv na budoucí dění v Evropě, bylo třeba, aby 

změnily svou zahraniční politiku. Obava, že by se severní Evropa stala periferií 

evropského dění bez většího vlivu, vedla severské státy k aktivitě v regionu a k ráznému 

prosazování členství pobaltských států v EU. Obava z marginalizace byla například 

jedním z důvodů stojícím za vytvoření severní dimenze EU. Severské státy odmítly 

možnost, že by se staly pouhými diváky evropského dění, a svou aktivitou naopak 

chtěly prosazovat své priority jak na regionální, tak i na evropské úrovni. 

Podpora pobaltským státům byla některými severskými představiteli chápána 

jako prestižní záležitost, která zvyšuje politický kapitál a zviditelňuje daný stát v očích 

jiných států. Tento motiv lze také považovat za relevantní, uvážíme-li „zdravou“ 

rivalitu, která mezi severskými státy panovala. 

Pokud bych měl srovnat motivy, které vedly severské státy k aktivní podpoře 

pobaltských států, od nejvýznamnějšího po nejméně důležitý, vyšlo by mi následující: 

bezpochyby nejvýznamnějším důvodem byly bezpečnostní úvahy severských států, na 
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druhém místě by se umístily politické motivy a na společné třetí příčce by to byly 

ekonomické a solidaristické motivy. Tudíž odpověď na otázku, zda byla aktivita 

severských států vedena spíše pragmatickými motivy, nebo altruismem, je, že daleko 

více převažovaly pragmatické motivy nad altruismem.  
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Resumé 

Tato práce se pokusila ukázat vývoj spolupráce mezi severskými a 

pobaltskými státy. Hlavní důraz práce byl kladen na vývoj v devadesátých letech 

20. století. V tomto období se zahraniční politika Dánska, Švédska a Finska značně 

změnila. Velký vliv na tuto změnu měly nejenom celoevropské události, ale zvláště 

vývoj v pobaltských státech. Pobaltí se stalo novou prioritní oblastí zahraničních 

politik všech tří severských států. Práce ukazuje, že přestože jsou si severské státy 

v mnohém podobné, jejich politika k pobaltským státům se vyznačovala určitými 

rozdíly. Tyto rozdíly byly zvláště patrné mezi Finskem a zbylými dvěma 

severskými státy, které byly aktivnější v podpoře všech pobaltských států na jejich 

cestě do EU. Hlavní otázkou, na kterou se tato práce snažila odpovědět, je „co 

vedlo severské státy k tak vysoké angažovanosti v Pobaltí a stabilizaci východního 

pobřeží Baltského moře“. Práce došla k závěru, že hlavním motivem, který měl 

největší vliv na rozhodnutí severských států aktivně podporovat demokratický 

vývoj v Pobaltí, byly bezpečnostní důvody. Přesto tento závěr nepopírá, že za 

rozhodnutím severských států podporovat pobaltské státy nestály i jiné motivy, 

jako například ekonomické, altruistické nebo politické. 

Práce je rozdělena do pěti částí včetně úvodu a závěru. V první části je 

představen záměr práce a metodologie, která je zde použita. Druhá část práce se 

stručně zabývá historií vztahů mezi severními a pobaltskými státy od dob Vikingů 

až po pozdní osmdesátá léta 20. století. Třetí část se věnuje vývoji spolupráce 

severských a pobaltských států od konce studené války do roku 1999. Tato část je 

ještě rozdělena na tři podkapitoly, kde první se zabývá obdobím mezi lety 1989–

1991, druhá se věnuje období od roku 1991 do roku 1995 a třetí podkapitola se 

zabývá lety 1995–1999. Tato část se snaží poskytnout přehled vývoje zahraničních 

politik jednotlivých severských států k pobaltským státům a jaké rozdíly nebo 

společné rysy měly severské státy ve svém přístupu k těmto státům. Čtvrtá část 

práce se věnuje představení motivů, které měly největší vliv na rozhodnutí 

Kodaně, Stockholmu a Helsinek poskytnout vytrvalou pomoc třem pobaltským 

republikám. Poslední část práce se věnuje celkovému shrnutí a uvádí podobnosti a 

rozdíly v pobaltské politice severských států. Zároveň zde za pomoci teorie 

Charlese Hermanna identifikuji změny v zahraniční politice severských států. 
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Práce se snažila vyzvednout přínos, který severské státy znamenaly pro pobaltské 

státy a jejich přibližování se Evropě, a zároveň dokázat, že severské státy byly 

vedeny spíše pragmatickými důvody než altruismem.    

 

Summary 

This paper has tried to show development of cooperation among three Nordic 

and three Baltic countries, particularly the development in the 1990s. The foreign 

policies of Denmark, Sweden and Finland underwent dramatic changes in the 1990s. 

These changes were mostly triggered by development in Europe at the end of the 1980s 

and by development in the Baltic countries. The Baltic Sea region has become a new 

area of interest for all three Nordic countries. Although the Nordic countries and their 

policies are very similar, the paper shows that their Baltic policies were marked by 

some differences. These differences are quite obvious between Finland and the other 

Nordic countries with respect to their support of the Baltic States on their way to the 

EU. The main question of this paper is: what were main driving forces behind a high 

involvement of three Nordic countries in stabilizing three Baltic States and the entire 

Baltic Sea region. The paper concludes that the most important driving forces standing 

behind high involvement of three Nordic countries were security related issues. 

Nevertheless this assumption does not deny that there were other motives which have 

played for high involvement of three Nordic countries in the Baltic Sea region, such as 

political, economical or altruism motives. 

The paper is divided into five chapters, including introduction and conclusion. 

The first chapter introduces the structure and an analytical framework of this paper. The 

second part goes on introducing a history of relationship among the Nordic and the 

Baltic countries from the Viking times until the late 1980s. The third part devotes to 

development of cooperation among three Nordic and three Baltic countries from the late 

1980s to the late 1990s. The third chapter is further divided into three sub-chapters. This 

first sub-chapter is focused on a development between 1989 – 1991, the second 

describes events between 1991-1995 and the third sub-chapter encompasses events 

between 1995-1999. This part tries to offer a survey of development of the foreign 

policies of three Nordic countries towards three Baltic States and their similarities and 

differences. The fourth chapter introduces some motives which have been behind the 

high involvement of three Nordic countries in the Baltic Sea region. The last chapter 
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provides conclusion and sums up similarities and differences of Baltic policies of three 

Nordic countries. In this part I also identify changes of Nordic foreign policies in 

accordance to Charles Hermann theory. 

This thesis tries to show the importance of three Nordic countries for the Baltic 

Sea region and particularly for three Baltic States and for their rapprochement to the 

EU. The paper concludes that the Nordic countries were driven mostly by security 

concerns in their support of three Baltic States.   
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Příloha č. 1 

 
Zdroj: Ministry of Foreign Affairs, Denmark: The Gateway to the Baltic Sea Region, Copenhagen 2002. 
 

 

 

Příloha č. 2. 
 
Hlavní obchodní partneři pobaltských států v roce 1991 a 1996 (%) 

 
Zdroj: Zajedová, I, Spolupráce pobaltských a severských států, Středoevropská politická studie, roč. VI, 
č. 1, Masarykova univerzita v Brně, 2005. 
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Příloha č. 3 
 
Podíl pomoci poskytnutý švédskou vládou státům střední a východní Evropy v letech 
1989-97  

 
Zdroj: Swedish Ministry for Foreign Affairs: A Good Neighbourhood: Sweden´s Cooperation with 
Central and Eastern Europe, Stockholm 1998. 
 
 
 
  
Příloha č. 4 
 
Finský export do států střední a východní Evropy v roce 1999 (v miliónech Fim.) 

 
Zdroj: Finnish Prime Minister´s Office, EU Enlargement and Finland, Helsinki, 2001. 
 
 
 
  
 


