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Úvod 

Britská Labour Party je významnou silou ve své domovské zemi, Spojeném 

království Velké Británie a Severního Irska. Řadí se к moderním evropským 

stranám sociálně - demokratického typu a díky stálé podpoře členství své 

země v mezinárodních strukturách, je tato strana velkým hráčem na 

politickém poli. 

Labour Party má za sebou více jak sto let své existence, ale její ideové 

zakotvení můžeme nalézt už v pozdním 17. století, kde se zformovalo 

nezávislé politické hnutí, tzv. Whigs, které stálo v opozici k tzv. Tories -

předchůdcům dnešní britské Konzervativní strany. Tato diplomová práce 

ponechává stranou období Whigů v britské politice a soustředí se na 

moderní Labour Party, která byla založena roku 1900 jako koaliční sdružení 

levicových skupin v zemi. Strana se od počátku profilovala jako výrazně 

levicová, orientovaná na dělnickou třídu a jej ich politickým cílem bylo 

zprvu hájit zájmy této třídy. Později se jej í představitelé snažili dosáhnout 

rovnosti všech tříd v zemi a po roce 1997 se tento cíl změnil na dosažení 

všeobecného blaha celé společnosti. 

Labouristická původní ústava sepsaná roku 1918 se otevřeně přihlásila к 

socialismu, když do svých stanov zakotvila ' požadavek na zestátnění 

výrobních prostředků jako konečný celospolečenský cíl. V průběhu druhé 

poloviny 20. století se ve straně vedly spory o reálnosti a také 

akceptovatelnosti tohoto požadavku. Se zvolením Tonyho Blaira předsedou 

Labour Party vzniká New Labour Party, která nejenže redefinuje celé 

stanovy, ale výše zmíněného cíle se zříká a podporuje sociálně - tržní 

ekonomiku. Obrovský ideologický přerod, který ve straně nastal je hlavním 

tématem předkládané práce. Aby bylo možné tuto transformaci pochopit, je 
i:" 

nutné znát dějiny strany, jej í vznik z organizací, které ji předcházely a 

pomohly formovat, jej í původní cíle a záměry a také samozřejmě vnější, 

historické události, které více jak cokoliv jiného, posouvají kupředu. 
- 8 -



Celá práce je uvedena kapitolou Teorie politických stran a významné 

ideologické rodiny. Tvoří základní přehled určený pro orientaci a uvádí tak 

čtenáře do sféry politologické práce. Vzhledem к tématu celé diplomové 

práce jsou v podkapitole Nej významnější ideologické rodiny zmíněny pouze 

socialismus, konzervatizmus a liberalismus, jel ikož tyto nejvíce ovlivnily 

britskou Labour Party, strany s těmito ideologiemi jsou hlavními hráči na 

britské politické scéně, a pojmy jsou tak v práci hojně užívány. 

Druhá kapitola Stručná historie Labour Party do roku 1979 mapuje počátky 

labouristického hnutí s nahlédnutím do historie Velké Británie, 

připomenutím země jako bašty průmyslové výroby, kde došlo к rychlému 

sebeuvědomění dělnické třídy a jejich politické angažovanosti. Popisuje 

nejdůležitější momenty v dějinách strany s důrazem na programatiku a 

období, kdy byli labouristé u vlády. Snaží se o objektivní popis historie 

strany na pozadí historických událostí, jako např. světové války či 

ekonomické krize. Kapitola příliš nerozebírá ideologické vlivy ani ideové 

proměny, protože těm je věnována celá kapitola následující. 

Ta nese jméno Ideologický vývoj v Labour Party - na vlnách revizionismu. 

Jak j iž název napovídá, tato kapitola se soustředí na vnitřní transformaci 

strany a její modernizaci, zejména skrze revizi stranické ústavy. 

Revizionismus, který se ve straně rozhořel v 50. letech 20. století, měl za 

následek mnoho svárů a vnitřní nejednotu strany, což vyvrcholilo 

osmnáctiletou opozicí. ^ 

Tímto obdobím se zabývá celá 5. kapitola Reflexe opozičního období (1979 

- 1997) Labour Party. Tato část práce obsahuje analýzu příčin a důsledků 

hádek a svárů, kterými strana, kvůli revizionistickým snahám, trpěla. 

Poslední kapitola New Labour - vzestup strany pod vedením Tonyho Blaira 

zachycuje první období Blairovy vlády, tedy 1997 - 2001. Převážně se snaží 

zachytit podstatu obrody strany, která je definována adjektivem „nová". 

Snaží se odpovědět na otázky „v čem" a „proč". Kapitola také obsahuje 

reflexi britského sociologa Anthonyho Giddense. Jeho náhled, který obecně 

platí pro všechny strany sociálně - demokratického typu, posloužil jako 

shrnutí celé problematiky britské Labour Party. 
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Téma britské Labour Party jsem si vybrala z důvodu mého obecného zájmu 

o politiku a jej í témata. Labouristé jsou velice zajímavým fenoménem. Z 

vlastní učitelské praxe vím, že dokonce středoškolští studenti bývají často 

překvapeni faktem, že Labour Party se počítá mezi strany levicové a že 

tvoří páteř evropské sociální demokracie. Zdá se, že čeští studenti ji vnímají 

jako stranu pravicovou a já se nedomnívám, že by šlo o tak fatální omyl, 

pokud zvážíme, jak velký skok se svou stranou Blair udělal. Údaje obsažené 

v této práci říkají, že v 90. letech se nejen Britové ústy jej ich médií, ale i 

Blairovi straničtí kolegové ptali potom, z kolika procent je vlastně strana 

levicová, socialistická a jak moc se přiblížila к pravicovému táboru. I z 

důvodu zdánlivé nejednoznačnosti jsem chtěla odkrýt a osvětlit jádro 

labouristické novodobé doktríny. 

Nemohu opomenout fakt, že kromě společenských věd studuji také Anglický 

jazyk a sociokulturní prostředí Velké Británie je mi proto velmi blízké. 

Diplomovou práci z politologie jsem měla zadánu od roku 2006. Od té doby 

jsem promýšlela postup a kostru celé práce. Od ledna 2007 do května 2007 

jsem díky projektu Erasmus mohla studovat na anglické univerzitě v Derby. 

V průběhu pěti měsíců jsem procházela materiály týkající se britských 

labouristů dostupné v univerzitní knihovně. Jako základ této práce jsem 

vybrala pět publikací, které v České republice dosud nebyly vydány a 

přeloženy do Českého jazyka. Veškeré citace, které pocházejí z těchto 

publikací a jsou v textu uváděny přímo, jsou kromě zdroje doplněny 

informací „Vlastní překlad". 

Tyto knihy nebyly vybrány ad hoc, ale na základě koncepce o mé práci. 

Kromě publikace Harmera The Labour Party 1900 - 1998, která popisuje 

historii strany v bodech, a která mi posloužila jako základní orientační 

pomůcka v problematice, jsem pracovala s knihou Pellinga A Short History 

of Labour Party, která byla vydaná v roce 1982 a popisuje historii strany do 

roku 1979. Tuto obsáhlou práci, která je základem druhé kapitoly, jsem 

vybrala z důvodu autorovy nezatíženosti budoucími historickými událostmi. 

Práce Jonese Remaking the Labour Party z roku 1996 mi zase nabídla velmi 

zevrubnou analýzu ideologické proměny, kterou labouristé prošli od 50. let 

až do předsednictví Tonyho Blaira. Autor správně predikoval velké vítězství 

strany, ke kterému skutečně došlo rok po vydání knihy. Remaking the 
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Labour Party posloužila jako podklad pro kapitolu třetí: Ideologický vývoj v 

Labour Party - na vlnách revizionismu. 

Čtvrtá kapitola čerpá převážně z publikace The Labour Party Since 1979 -

Crisis and Transformation od Erica Shawa z roku 1994. Autor nabízí nejen 

analýzu vlivů krize a transformace, ale také popis nových cílů a hodnot 

„obrozené" strany. 

Rozsáhlá práce Stephena Fieldinga The Labour Party z roku 2004 se věnuje 

více jak stoleté historii strany nikoliv popisováním dle časové osy, ale je 

rozdělena do tématických kapitol. Z toho důvodu je Fielding používán jako 

doplnění informací, polemika s názory jeho kolegů - autorů, či doplnění o 

moderní, zajímavý pohled. 

Celá práce samozřejmě čerpá i z ostatních autorů - ať už jde o pohled 

britského sociologa Giddense, profesorky Lenky Rovné či českého 

prezidenta Václava Klause a dalších. 
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1. Teorie politických stran a významné ideologické rodiny 

1.1 Definice pojmu politická strana 

Jedna z nejobecnějších definic politických stran zní: „Politické strany jsou 

dobrovolná sdružení občanů к jej ich účasti na politickém životě, zejména 

к vytváření zákonodárných sborů a orgánů místní samosprávy." (David, 

1995, str. 15) 

Tato definice by mohla být obohacena o spoustu dalších, bylo by možno ji 

rozšířit, ptát se po rozdílu politických stran a politických hnutí, ale na 

počátku by měla stát otázka, proč vlastně dochází ke vzniku politických 

stran. Odpověď nabízí teorie pluralismu. Základy pluralismu ve filosofii 

položil Gottfried Leibniz v 18. století, který svým učením o monádách 

přispěl к chápání světa jako skutečnosti rozložené na několik částí, které 

společně usilují o dosažení různorodých cílů. Teorie politického pluralismu 

se začaly objevovat o něco později, až na přelomu 19. a 20. století. Jedním 

z prvních významných teoretiků pluralismu byl Artur Bentley, který ve své 

knize Proces vládnutí (1908) vyjádřil názor, že vládnutí je dynamický děj, 

ve kterém spolu soupeří tlaky různých názorových skupin. (David, 1995, str. 

18) 

Druhým, a zároveň nej známějším teoretikem politického pluralismu, se stal 

Robert Dahl. Jeho učení říká, že společnost se přirozeně skládá z několika 

skupin jednotlivců, které představují rozličné, často protichůdné, zájmy a 

zaujímají rozdílná společenská postavení. Jednotlivci se na základě těchto 

předpokladů sdružují do skupin a celků, kterými mohou být odbory, 

zájmové spolky, etnické skupiny, církve anebo politické strany. Ty jsou 

nej významnějšími subjekty politického pluralismu. Usilují o získání účasti 

na státní moci za podpory občanů daného státu. Existence politických stran 

ve státě je významným ukazatelem liberálně - demokratických režimů. 

(David, 1995, str. 20) 
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1.2 Historický vývoj politických stran 

Skupiny podobně smýšlejících občanů existovaly už ve starověkém Řecku, 

tehdy se ale samozřejmě nedalo mluvit o politických stranách. Seskupení 

j im podobná mají kořeny v Evropě už ve 12. a 13. století, ale šlo spíše o 

frakce odborníků. Politické strany v dnešním slova smyslu (i když se ještě 

stále nedá hovořit o moderních politických stranách) přicházejí až 

s rozšířením kapitalismu, kdy se přirozeně rozštěpily zájmy obyvatel, jak 

tomu bylo např. v Anglii, kde j iž v 17. století vznikly dvě strany, které daly 

základ stranám dnešního typu. Byly to strany Toryů a Whigů. Podobná 

seskupení najdeme např. ve Švédsku v 17. a 18. století, ve Francii za dob 

Velké francouzské revoluce apod. Jak uvádí D.-L. Seiler, (Novák, 1997, str. 

15) politická teorie zabývající se vznikem stran, musí rozlišovat mezi cílem 

politických stran a jej ich organizací. V minulosti se lidé pro dosažení 

konkrétních cílů přirozeně sdružovali do nejrůznějších seskupení, frakcí, 

klubů apod., ale strany s pevným vedením, vnitřní strukturací, zaměřené na 

získání vlivu a moci, se zrodily až v 19. století. Tento vývoj je spojen se 

vznikem moderních zastupitelských demokracií, ale svou roli hrály i 

podmínky ekonomicko - společenské. V té době svádí liberalismus 

v hospodářství boj s feudálními řády a požaduje volnou konkurenci nejen 

v oblasti hospodářské, ale i politické. 

Tehdy jsou zakládány strany, které mají trvalou organizaci, uspořádanou od 

celostátní až po místní úroveň, které se ve jménu určitého ideologického 

programu snaží samy nebo v rámci koalice dobýt a vykonávat moc, a za tím 

účelem vyhledávají lidovou podporu. (Novák, 1997, str. 17) 

Giovanni Sartori (Sartori, 2005, str. 41) к problematice vzniku stran 

dodává, že významným mezníkem zrodu stran je udělení občanských práv. 

Při rozšíření prvního volebního práva (tedy vztahujícího se jen na malou 

skupinu občanů) vznikají strany, ale nikoliv celé stranické systémy, které 

dle Sartoriho, tvoří nutný subsystém celého politického systému. Teprve až 

po udělení volebního práva širokým masám, může dojít ke „stranicko-

systémové strukturaci politické obce". (Tamtéž) Příkladem zde může být 

Velká Británie a její Labour Party, které rozšíření volebního práva pro 
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dělníky a posléze i ženy dopomohlo nejen к pevnému zakotvení v britském 

politickém systému, ale i к volebním vítězstvím. 

1.3 Dělení stran dle Duvergera 

Maurice Duverger volí ve své analýze vzniku moderních politických stran 

institucionalistický přístup a hlavní důraz klade na rozmach parlamentu a 

všeobecného volebního práva. V nově vzniklé komoře se vytvoří skupiny 

sestávající z poslanců stejného přesvědčení a orientace. O úroveň níže 

existují mimoparlamentní skupiny (tzv. místní volební výbory), jejichž 

úkolem je organizovat volební kampaň. Utužování spolupráce mezi členy 

parlamentní i mimoparlamentní skupiny a koordinace vzájemných styků 

mezi nimi, vede ke vzniku jedné velké skupiny - politické strany. Iniciativa 

sdružování je obvykle vedena shora, tj. skupinou poslanců. Tento způsob 

označuje Duverger jako volební a parlamentní. (Novák, 1997, str. 25) 

Strany ale mohou být zakládány bez proběhnutí voleb. (Sem bychom 

zařadili např. britskou Labour Party.) Jejich vznik není vázán na 

parlamentní činnost. Tím se rozumí vznik stran z nějaké j iž existující 

instituce. Těmi mohou být např. odbory, průmyslové a obchodní instituce, 

(banky, velké podniky) církve, politické ligy, ale také různé sekty, tajné 

společnosti a ilegální skupiny. 

Stephen Fielding (2005) uvádí, že posledních třicet let zájem lidí o politiku 

v západních zemích, zejména o aktivní vstup do ní, rapidně klesá. Strany 

musejí na tento vývoj reagovat. Jedná se zejména o strany na levém spektru 

politiky, britské labouristy nevyjímaje, které procházejí největšími 

změnami. Od konce války se tyto strany neorientují jen na klasické levicové 

voliče, kterými byli dělníci, ale zacilují se na všechny občany. Tento 

požadavek předpokládá osobnost silného leadera a také poněkud nesourodé 

stanovy a program, aby byly strany schopné uspokojit většinu. Fielding 

těmto stranám říká „kar te lové"/ 

1 Pro kartelové strany je typická centralizace moci - strana je de facto řízena z parlamentu. Její 
členové mají hlas a mohou vyslovovat svobodně své názory, ale nemají příliš mnoho prostoru na to, 
něco ovlivnit.(Fielding, 2003, str. 1 1 7 - 1 1 8 ) 
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1.4 Rozdíly mezi stranami vzniklými mimoparlamentně a parlamentně 

Strany vzniklé mimo volby, tj. strany vzniklé mimoparlamentně jsou 

centralizovanější. Důvod je ten, že vznikly z vrcholu. Nejprve byly 

ustanoveny výbory, které si utvořily ústřední orgán ke koordinaci činnosti 

strany. Přitom si ale místní výbory udržují velkou samostatnost. Naopak 

strany vzešlé z voleb vznikají z báze a jednotlivé sekce se ustanovují 

postupně na podnět j iž existujícího centra. 

Z téhož důvodu jsou strany vzniklé mimoparlamentně soudržnější a 

disciplinovanější. Vnitřní vztahy jsou totiž utužovány již existující 

organizací, zatímco strany vzniklé na základě voleb musí takovou síť teprve 

utvořit. 

Tedy jisté že, že život politických stran je, dle M. Duvergera, zcela 

ovlivněn tím, jak tyto strany vznikly, což také ovlivňuje zacílení strany a 

její směřování. Strany vzniklé na základě voleb do parlamentu tento způsob 

nabývání moci plně respektují a získání co největšího podílu na moci je pro 

ně prioritou. Pro strany vzniklé mimo volební boj je získání moci také 

důležité, ale v jejich „plánech" jsou i další, stejně důležité cíle jako je např. 

prosazování duchovních a mravních hodnot, (strany křesťansko -

demokratického typu) či tlak na společnost v otázkách ekologie (strany 

zelených), národovectví (národní strany) apod. (Novák, 1997, str. 32) 

Aby byla analýza vzniku stran kompletní, je možné, kromě Duvergerových 

dvou způsobů vzniku stran, připojit ještě strany vzniklé rozštěpením jiných 

(již existujících stran) nebo sloučením dvou či více stran. 

1.5 Funkce stran 

Typologie jednotlivých funkcí stran by mohla obsahovat velké množství 

položek, protože každý autor vymezuje funkce jiné, či rozdílným způsobem. 

Následující vymezení vychází z jednoho z nej obecnějších pojetí. Tvoří ho 

nej základnější funkce, které by každá politická strana měla splňovat: 

1. vytváření spojení mezi zájmy voličů a rozhodovacím procesem, 

2. formulování zájmů a jej ich přeměna v realizovatelnou politiku, 

3. vymezování a realizace politických cílů společnosti, 
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4. vychovávání politických elit a jejich socializace. 

Ad 1 Strana zprostředkuje informace, osvětu a ovlivnění veřejného mínění. 

Ad 2 Zájmové skupiny vyjadřují zájmy jednotlivců, politické strany musí 

zájmy občanů vybírat, kombinovat a snažit se prosazovat řešení, která 

uspokojí co nejvíce občanů. 

Ad 3 Strany dávají směřování či alespoň doporučení své vládě. 

Ad 4 Výběr kandidátů na vedoucí pozice je dlouhodobý proces -

samotnému zvolení zástupce občany předchází výběr stranických kandidátů 

na nejrůznější posty. (Rovná, 2004, str. 147) 

1.6 Stranické programy 

Každá politická strana má vytvořený svůj program. Programy stran se dělí 

na krátkodobé, neboli volební programy, kterými chtějí strany upoutat 

voliče, a na programy dlouhodobé, tzv. koncepční.2 Dle stranických 

programů se určuje příslušnost stran к určité ideologii (např. liberální, 

křesťanská, komunistická) a přisuzuje se j im místo v politickém spektru, tj. 

pravice, levice, střed.5 

Rozdělení stran vpravo či vlevo dnes odpovídá spíše sociálně -

ekonomickým kritériím, kterými jsou především: 

1. forma vlastnictví výrobních prostředků, 

2. úloha státu v hospodářství a společenství vůbec, 

3. míra přerozdělování společného bohatství^ 

4. rozsah a formy státního zabezpečení. 

V této souvislosti je vhodné upozornit na názor italského politologa 

Norberta Bobbia (2003), který se dichotomií pravice - levice zaobírá ve své 

stejně pojmenované publikaci. (Tedy Pravice a levice z roku 2003.) Bobbio 

se domnívá, že toto rozlišení je anachronismem a hledá klíč, který by jasně 

2 Strany také mají programy regionální a celostátní. Zvláštním druhem politického programuje tzv. 
programové prohlášení,- které předkládá vláda Poslanecké sněmovně po svém ustanovení. Během 
volebního období by měla vláda plnit, к čemu se ve svém programovém prohlášení připoutala. 

Dle Romana Davida (David, 1995, str. 46) pochází označení levice/pravice z 18. století z dob 
Velké francouzské revoluce, kdy v Konventu zasedali zástupci demokratické části nalevo od 
předsedajícího, kdežto zástupci šlechty napravo. Publikace Odmaturuj ze společenských věd 
(Emmert F. aj., 2004, str. 26) uvádí, že rozdělení pochází sice z Francie, ale j iž z roku 1302, kdy král 
Filip Sličný svolal generální stavy a žádal od nich podporu vůči své politice. Vpravo usedli církevní 
hodnostáři a šlechta a vlevo představitelé měšťanstva. 
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určil, co je oním rozlišovacím kritériem. Nalézá ho v pojetí rovnosti. 

Bobbio se domnívá, že dyadické rozdělení politického spektra má 

pragmatický podtext: v čase voleb dochází ke snížení soutěžících skupin na 

dvě, přičemž dochází к situaci, že pravice se stává alternativou 

(antonymem) levice a naopak. (Bobbio, 2003, str. 86) 

Jelikož je dichotomie pravice - levice neustále běžnou součástí 

politologických analýz, poslouží jako hlavní rozdělovači kritérium 

v následující kapitole.4 Nejvíce prostoru bude vzhledem к tématu této práce 

věnováno socialismu, jako formující ideologii britské Labour Party. 

1.7 Nejvýznamnější ideologické rodiny 

1.7.1 Pravicové typy stran 

Strany konzervativní ideologie (z latiny conservare - uchovat) 

Poprvé bylo slovo „konzervatismus" užito к pojmenování samostatné 

ideologie v první polovině 18. století. Jeho ideje zahrnovaly reakce na 

rychlé tempo ekonomicko-politických změn doprovázejících Velkou 

francouzskou revoluci v roce 1789. Klasické formulace konzervatismu 

obsahuje kniha Úvahy o revoluci ve Francii Edmunda Burkeho z roku 1790. 

(Heywood, 1994, str. 55) 

V moderním smyslu lze konzervativní ideologii chápat jako politický názor, 

který touží uchovat věci tak, jak jsou. Odtud pramení podpora tradičních 

hodnot a institucí. Nejsou příliš nakloněni radikálním společenských 

změnám, přičemž společenské zájmy pokládají výše než zájmy jedince. Jsou 

zastánci úlohy státu, etiky a férovosti. Jejich základním přístupem к politice 

je pragmatismus. 

Ve volbách se opírají především o střední třídu, venkovské obyvatelstvo či 

věřící. 

Příklady konkrétních stran: Německo: Křesťansko - demokratická unie 

(CDU - CSU), Česká republika: Křesťansko - demokratická unie (KDU -

4 V kapitole jsou vzhledem к obsahu práce představeny jen tři nejvýznamnější ideologické rodiny 
politiky Velké Británie. Ostatní jako např. nacionalismus, fašismus, anarchismus, enviromentalismus 
apod. nejsou ve výčtu uváděny, ačkoliv jsou neméně významné. 
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ČSL), Republikáni v USA. Ve Velké Británii je příkladem Britská 

konzervativní strana, která svůj vznik počítá od roku 1836, kdy se stala 

obměnou torysmu.5 

Strany liberální ideologie (z latiny liber - svobodny) 

Liberalismus jako označení systematického politického učení je užíván od 

19. století, ale odrážel historické události sahající tři století nazpět, zejména 

vznik kapitalismu, revoluce v Anglii v 17. století a ve Francii a Americe 

v 18. století. (Heywood, 1994, str. 21) 

Základní myšlenka politického liberalismu je preference zájmů a práv 

jednotlivce před zájmy celospolečenskými. Jsou klasickými odpůrci 

přílišných zásahů státu do oblasti hospodářství - zastávají tržní automatické 

působení a v tomto smyslu jsou velice blízcí konzervativcům. Sociální 

podporu obyvatelstva akceptují jen v nejtěžších případech. Nejsou příznivci 

decentralizovaného řízení státu a neziskových organizací. 

Liberalismus lze být také chápán jako odraz senzitivního moderního člověka 

odtrženého od tradic, náboženství či zvyklostí a ponechaného v chaotickém 

světě, kde ho vede pouze jeho vlastní rozum. (Scruton, 1999, str .69) 

Voliči liberálních stran bývají mladší občané, ekonomové, podnikatelé, 

vysokoškoláci. 

Příklady konkrétních stran: Česká republika: Unie Svobody (US), Občansko 

- demokratická aliance (ODA), Německo: Svobodná demokratická strana. 

Ve Velké Británii je příkladem Liberální strana Velké Británie, která 

vznikla v roce 1832. V minulosti hájila především zájmy volného obchodu, 

od 20. století je upozaděná soupeřením dvou majoritních stran, labouristů a 

konzervativců. 

5 Toryové byli příslušníci anglické politické strany založené roku 1707. Prosazovali zájmy 
duchovenstva á aristokracie. Uznávali prioritu královské moci a anglikánské církve. Naopak 
Whigové, od kterých svůj počátek počítá britská Labour Party, volili liberálnější přístupy ke všem 
protestantským náboženstvím. (Fiala a kolektiv, 2002, str.21) Lenka Rovná (2004) ve své publikaci 
Kdo vládne Británii uvádí, že počátek moderní britské konzervativní strany je v roce 1867 kdy byla 
založena Národní unie konzervativních a konstitučních asociací. Whigové založili o rok později 
Národní liberální federaci. (Rovná, 2004, str. 150) 
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1.7.2 Levicové typy stran 

Strany socialistické ideologie - levicový typ (z latiny socialis - družný, 

společenský) 

Jedná se patrně o nej rozsáhlejší termín, zahrnující nej širší škálu tradic a 

teorií. Příčinou může být fakt, že socialismus se v nějaké podobě ujal po 

celém světě (s výjimkou Severní Ameriky) a vytvořil v každé zemi velice 

specifickou enklávu. Historii socialistického myšlení lze jen obtížně 

vystopovat - někdy je uváděno, že kořeny sahají až к platonismu, к Utopii 

Thomase Mora, či až к 19. století. Tam je patrně počátek moderního pojetí 

socialismu, podobně jako tomu bylo u dvou výše zmíněných ideologií. 

Moderní socialismus vzniká jako ostrá reakce na dravý kapitalismus 

v Evropě. Socialistické cítění je vlastní dělnické třídě, která se rychle 

zformovala a početně narostla v Anglii během průmyslových revolucí a tato 

hladina kulminovala právě v předminulém století. Obecně se pod pojmem 

socialismus rozumí „myšlenkový systém založený na společenském pojetí 

práce a politické hnutí usilující o zespolečenštění výrobních prostředků a 

likvidaci společenských tříd. " (Žaloudek, 1996, str. 386) 

Socialisté prosazují ideály solidarity. Jejich vizí je vytvoření sociálního 

státu. Podporují tržní ekonomiku, ale se zásahy státu, tzv. státní intervence. 

Preferují decentralizaci moci, tj . posilují autonomie obcí. Prosazují rozvoj 

občanských společností a jejich organizací. 

Pro sociální demokracie je typická vize kolektivismu. Vychází z představy, 

že problémy sociální a ekonomické lze vyřešit '„společně" s úsilím všech 

lidí vybudovat společně blahobyt. Zde dochází к základní roztržce mezi 

sociálními demokraty a liberály či konzervativci - první jmenovaní vnímají 

jedince jako neoddělitelnou součást společnosti, zatímco druhý pohled vidí 

v jedinci samostatnou bytost jednající vždy prvotně ve svém vlastním 

zájmu. 

Soutěživost je tedy přirozená a pro kapitalismus dokonce žádoucí. 

Sociálně - demokratický pohled vychází spíše z vize spolupráce a solidarity 
к 

- na této platformě vznikaly také první socialistické politické organizace a 

britská Labour Party nebyla výjimkou. Moderní sociální demokracie 

neodmítají kapitalismus, ale usilují o jeho řízení. V otázce rovnosti volají 
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po rovnosti šancí, příležitostí. Domnívají se, že lidé se rodí se stejnými 

vlohami a jej ich život determinuje vnější prostředí. Stát musí proto vytvářet 

podmínky, (např. v přístupu ke vzdělání) které by umožňovaly i méně 

„šťastným" jedincům stoupat na pomyslném žebříčku sociální mobility. 

(Heywood, 1994, str. 122) 

Voliči sociálních demokracií bývají většinou lidé středních popř. nižších 

tříd obyvatelstva. Vzhledem к pokroku, který zažily západoevropské státy, 

se jej ich tradiční elektorát, tj . dělnická třída, rozředil a např. pro britskou 

Labour Party od 90. let 20. století je typické, že se snaží zaujmout co 

nejširší spektrum voličů. 

Příklady konkrétních stran: Česká republika: Česká strana sociálně 

demokratická. Německo: Sociálně - demokratická strana Německa. Velká 

Británie: Labour Party. 

Sociálně - demokratické hnutí je samozřejmě ovlivněno mnoha směry, 

z nichž nejvýznamnější je pravděpodobně liberalismus, konkrétně jeho ideje 

o demokracii a osobní svobodě. Německý sociální demokrat Eduard 

Bernstein se dokonce vyslovil,že socialismus byl duchovní legitimní dědic 

liberalismu. (Pelling, 1982, str. 20) Zajímavé bylo, že Liberální strana byla 

mnohem více oblíbená mezi dělnictvem v Británii než kdykoliv jinde 

v Evropě. Engels se dokonce vyslovil, že „dělnictvo v Británii je ocasem 

velké Liberální strany" (Pelling, 1982, str. 21. Vlastní překlad). Takovýto 

úspěch měli v Británii proto, že na rozdíl od kontinentální Evropy tam lidé 

nepracovali pro autoritářský stát. (Fielding, 2003, str.23) 
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2. Stručná historie Labour Party (od založení po rok 1979) 

2.1 Mobilizace dělnictva v Británii - zakládání levicových organizací 

Ve druhé polovině 18. století procházela Velká Británie významným 

procesem, který odstartoval společenský pokrok. Na pozadí vln 

průmyslových revolucí došlo v průběhu desítek let к převratným 

technologickým, ekonomickým a společenským změnám. Důsledkem 

přechodu z agrárního hospodářství к průmyslu a z výroby řemeslné 

к tovární, byla mnohá pozitiva, mezi která lze počítat rozvoj výroby, 

technologií a obchodu. Stále narůstající ekonomická síla, hromadění 

bohatství a kapitálu (také díky britským koloniím) přinesly zlepšení životní 

úrovně obyvatel z hlediska menší úmrtnosti, kvalitnější zdravotní péče 

apod. Tento pokrok způsobil nárůst obyvatel, kteří se stěhovali za prací do 

velkých měst, kde byla koncentrována většina průmyslové výroby. 

Společným jmenovatelem a hnací silou těchto změn byl kapitalismus, jehož 

kořeny v Británii sahají hluboko do 16. století. 

Urbanizace způsobila změny ve společenské struktuře Británie. Potřeba 

pracovní síly ve velkých továrnách neustále rostla a daní za pokrok bylo 

vytvoření nové společenské třídy - průmyslového proletariátu. Tlak, který 

byl na dělníky vyvíjen z hlediska náročnosti práce, takřka nulové sociální 

zabezpečení, a existenční starosti vedly к mimořádné solidaritě mezi 

pracujícími a v prvních desetiletích 19. století došlo к plnému 

sebeuvědomění dělnické třídy. Tento fakt vyústil v potřebu sloučit se 

v organizované skupiny. Proletariát dobře věděl, že pouze společný postup 

s puncem oficiality může pomoci prosadit jej ich požadavky, mezi které 

patřily sociální jistoty, mzdy a úprava pracovní doby. 

Odborová hnutí vznikla v Británii v 60. letech 19. století jako součást velké 

politické mobilizace a emancipace dělnictva. Nemalou příčinou к zakládání 

organizací levicového typu byla i Druhá reformní listina z roku 1867, která 
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přiznávala hlasovací právo bohatším dělníkům. Na ni navazující Třetí 

reformní listina v roce 1884 udělovala volební právo i zemědělcům. (Rovná, 

2004, str. 27) Strany levicově zaměřené tímto získaly do budoucna 

obrovský elektorát.6 Makrosociálním faktorem, který též ovlivnil vzestup 

levicových hnutí, byl pokles religiozity země a jej í centralizace. Vliv 

regionálních hrabství na politiku celé země ztrácel na síle, což přispělo 

к rozmělnění politické scény. 

Přijatý Vzdělávací zákon z roku 1870 (Education Act) (Pelling, 1982, str. 2) 

rozdělil britskou populaci mezi ty, kteří se mohli vzdělávat doma (za peníze 

svých movitých rodičů) a ty, kteří se vzdělávali ve školách, v tzv. „board 
n 

schools", příp. „church schools". Došlo tak к jasnému a podloženému 

rozdělení společnosti na třídu pracující (dělnickou a třídu střední) a 

buržoázni. (Pelling, 1982, str. 3) Nůžky mezi vrstvou vedoucích pracovníků 

a vrstvou j im podřízených se rozevíraly, čímž se, logicky, na straně druhé, 

upevnily vztahy mezi dělnictvem. Odborové organizace v Británii byly 

zakládány vždy na principu solidarity. Není divu, že část dělnictva 
o 

myšlence socialismu naprosto propadla. Velkým posunem v historii 

britského odborového hnutí je rok 1868, protože ten dal vzniknout 

Odborovému kongresu TUC (Trade Union Congress). (Pelling, 1982, str. 2) 

Jednalo se o meziodborovou federaci ovládající většinu britských syndikátů. 

V té době bylo odborové hnutí v Británii pouze tolerováno, takže tato 

organizace ještě nemohla pracovat v plné síle. К legalizaci došlo až mezi 

léty 1871 - 1875. (Dějiny 20. století, 1994, str. 162) 

Alternativou pro politizující se subjekty byla infiltrace do j iž existující 

Liberální strany.9 Proběhlo několik kontaktů, ale ke vstoupení členů 

dělnictva do strany nikdy nedošlo. Ačkoliv Liberální strana obsahovala 

velké množství názorových proudů a historici se shodují na tom, že členové 

z řad dělnictva by bývali nemuseli být odmítnuti, odešli s nepořízenou. 

6 V roce 1919 získaly právo volit i ženy nad třicet let, v roce 1928 j iž mohly volit všechny ženy. 
Volební právo tedy pokrývalo 100% populace, ale pouze od 21 let. Volit od 18 let mohli občané 
Británie až v roce 1969. (Rovná, 2004, str. 203) 
7 Jednalo se o Veřejné základní školy a církevní školy 
8 Je ovšem nutno podotknout, že v letech 1880 - 1890 byly takové tendence stále ještě spíše 
okrajovým jevem. Socialismus jako takový v Británii začal jako entusiasmus několika lídrů 
pocházejících převážně ze středních tříd. (Pelling, 1982, str.5) 
9 Liberální strana vznikla v roce 1859. (Home - The Liberal Party [online] poslední revize 21. 10. 
2008, [cit. 12.9. 2008] <http://www.libdems.org.uk/party/history> 
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Bohužel pro dělnictvo u liberálů zvítězilo „zkostnatělé" konzervativní 

křídlo, jehož vedení, sestávající se především z řad podnikatelů, nebylo 

ochotno měnit složení své strany. To vedlo ke vzniku Nezávislé Labour 

Party (Independent Labour Party, ILP) v Bradfordu v roce 1893. (Pelling, 

1982, str. 4) Jejím zakladatelem byl skotský horník Keir Hardie. Nešlo ještě 

zcela o Labour Party, ale o její skutečnou předchůdkyni. Nové hnutí 

představilo svůj program, (Socialist Constitution) kterým dalo jasně najevo, 

že bude socialistické. Strana si vytkla důležitý cíl: dostat své členy do 

parlamentu a získat tak poslance nezávislé jak na liberální, tak na 

konzervativní straně. Jejich předseda Keir Hardie byl dokonce prvním 

socialistickým poslancem. Do lavic britského parlamentu usedl za Nezávislé 

labouristy v roce 1892. (Jednalo se o historicky významnou událost pro celé 

Labour hnutí, ale prakticky o zcela zanedbatelný fakt, protože osamocený 

poslanec nemohl mnoho dokázat.) 

Je zřejmé, že socialistické organizace formující se na konci 19. století 

vznikaly v poměrně hojném počtu. Vedle odborových syndikátů sdružených 

v TUC a Nezávislé Labour Party, je třeba také zmínit tzv. Fabiánskou 

společnost, kterou založili dramatik G. B. Shaw a manželé Webbovi (velmi 

důležité osoby v historii Labour Party). Další významnou silou byla 

Sociálně - demokratická federace, kterou založil v roce 1881 Henry 

Hyndman. (Dějiny 20. století, 1994, str .162) Všechny tyto levicové síly 

usilovaly o hájení světa pracujících, o prosazování zájmů proletariátu. 

Situace socialistů na přelomu 19. a 20. století nebyla nijak dobrá. Nezávislá 

Labour Party stejně jako sesterské organizace Fabiánská společnost a 

Sociálně - demokratická federace byly na sklonku století velice slabé. 

Způsobila to orientace Británie na zahraniční politiku. Stát měl značné 

imperialistické tendence, které zachvátily celou zemi a vedly nakonec 

к válce v Jižní Africe. Zájem o rodící se politickou stranu z řad dělnictva 

byl nulový, možná i proto, že tyto skupiny příliš nezdůrazňovaly zahraniční 

politiku a zaměřo.valy se na domácí scénu. Navíc aktivně odmítaly válku 

z principiálních důvodů. (Labouristické hnutí bylo od počátku 

antiimperialistické a pacifistické.) 

V roce 1899 probíhala jednání ohledně organizace sjezdu, kterého by se 

zúčastnili zástupci odborů a socialistů, a na kterém by naplánovali strategii 
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získání míst ve Westminsterském paláci. Hlavní orgán odborů, Odborový 

kongres, hlasoval v září 1899 o rezoluci, která podpořila spojení 

s Nezávislou Labour Party, jelikož i odboráři chtěli dostat své zástupce do 

parlamentu, namísto přesvědčování liberálů ohledně spolupráce. 

Kongres se sešel na důležitém jednání 28. února 1900 v Memorial Hall 

blízko Ludgate Curcus. Toto místo dalo vzniknout koaličnímu sdružení 

Výbor pro dělnické zastoupení (Labour Representation Commitee) a toto 

setkání je považováno za místo vzniku Labour Party. V koalici se objevily 

Sociálně - demokratická federace, Fabiánská společnost, Nezávislá Labour 

Party a Odborový kongres. (Pelling, 1982, str. 5 - 7 ) 

Na počátku 20. století toto sdružení ještě nemělo status politické strany. 

Delegáti tehdy pouze nominovali komisi, která se měla zasloužit o 

protlačení labouristických reprezentantů do parlamentu. Jelikož nikdo neměl 

zájem o funkci tajemníka, stal se j ím tehdy mladý novinář Ramsay 

MacDonald. (Pelling, 1982, str. 9) 

2.2 Labour Party jako politická strana 

První volby, kterých se zástupci labouristů účastnily, proběhly v roce 1900, 

pouhých šest měsíců po inauguraci. Strana tehdy neměla dostatek 

prostředků a je téměř neuvěřitelné, že získala dva mandáty. Uspěli Richard 

Bell v Derby a Keir Hardie v Merthyru. Nejenže ale dva poslanci v britském 

parlamentu příliš mnoho neznamenali, navíc ani jeden z nich prý nebyl 

obratným a mrštným politikem. (Pelling, 1982, str. 10) 

Nicméně tento malý úspěch přiměl Liberální stranu, aby brala novou 

politickou sílu v zemi vážně a její představitelé navázali s labouristy 

kontakt s žádostí o spolupráci. Do voleb o šest let později šli ve společné 

opozici vůči konzervativcům. Výbor pro dělnické zastoupení získal dvacet 

devět křesel a všichni noví poslanci byli z dělnického prostředí, socialisté, z 

nichž se ale jen jeden se hlásil přímo к marxismu. 

(Nutno podotknout, že tyto tzv. „lib-lab pakty" se v historii britské politiky 

opakovaly ještě mnohokrát, ale labouristům, kteří se brzy vyprofilovali jako 

hlavní konkurenti konzervativců, nikdy mnoho významného nepřinesly.) 
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Po volbách do parlamentu v roce 1906 přijala strana svůj nynější název. Tj. 

Labour Party (Strana práce). Jejich devětadvacet poslanců bylo do 

parlamentu dosazeno díky silnému liberálnímu cítění tehdejší společnosti, 

které začalo ale postupně opadat, jak ukázaly volby v roce 1910. 

Henry Pelling (Pelling, 1982, str. 18) se domnívá, že by bylo bývalo 

vhodné, aby se v této době již sebevědomí a aktivní labouristé odpoutali od 

liberálů, aby jej ich strana byla lépe čitelná. V té době ještě neměli ani 

vlastní dlouhodobý program. Strana na kontroverzním spojenectví s liberály 

trvala pravděpodobně proto, jelikož samotná neměla dostatek politiků 

opravdu zvučných jmen, či osobností schopných upoutat pozornost a 

prosadit svůj program - a zde se nejjasněji ukázala nevýhoda socialistické 

strany. Jejími členy, a tedy i poslanci, bylo zprvu pouze dělnictvo, které na 

půdě parlamentu nemohlo konkurovat vzdělaným zástupcům, kterými 

disponovali konzervativci. 

Strana samotná se navíc nejevila příliš uceleně. Stavěla na silných 

demokratických základech (což zkušenost parlamentarismu narušovala) a 

tak dopustila názorovou pluralitu. Jelikož se skládala z mnoha organizací a 

společností, nebylo divu. Názorové stmelení se jevilo jako nadlidský úkol. 

Výše popsané problémy jasně deklarují, že strana, nemaje pevné vedení, ani 

představitele schopné kolektivní spolupráce (v čemž vynikal hlavně Hardie) 

musela být neobyčejně slabá, s nízkou morálkou a stranickou disciplínou. 

Příkladem může být problém s hnutím sufražetek bojujících za volební 

práva žen. Labour Party byla tehdy proti takovým požadavkům a jediným, 

kdo velmi ostře proti této politice vystoupil byl právě Hardie, který údajně 

prohlásil že „by se raději zřekl svého mandátu než hlasovat s většinovým 

názorem své strany" (Pelling, 1982, str. 21. Vlastní překlad). Ta velmi 

narychlo přijala do svých stanov klauzuli hovořící o možnosti hlasovat proti 

většinovému návrhu, aby Hardie stranu neopustil. V následujících letech 

tato událost vytvořila precedens, na jehož základě vznikla známá klauzule 

v zákoně respektující náboženské či etické city občana, tzv. Conscience 

Clause, která byla také zapracována do stanov strany. (Pelling, 1982, str 

.22) 

V roce 1910 došlo к otevřené roztržce uvnitř strany. Rebelujícími členy byli 

Hardie, Snowden a Lansbury. Ti nakonec v roce 1909 ještě spolu 

-25 -



s Glasierem a MacDonaldem rezignovali na vedení strany, ačkoliv byla 

jej ich politika ke konci období na vzestupu. O rok později probíhala uvnitř 

strany kampaň, kdy čtyři noví členové ve vedení publikovali pamflet 

nazvaný „Pojďme reformovat stranu práce" (Let us Reform the Labour 

Party). Tento dokument je také nazýván Zeleným Manifestem (Green 

Manifesto) podle desek, do kterých byl uložen. Obsah velice silně kritizoval 

vedení strany za odklonění se od původních ideálů formující Nezávislé 

Labour Party. (Pelling, 1982, str. 24) 

Zelený manifest vznesl požadavek, který říkal, že „Labouristé musí bojovat 

za socialismus a svoji vlastní rukou proti OBĚMA kapitalistickým stranám 

nezaujatě. " (Pelling, 1982, str. 25. Vlastní překlad) 

Rebelové nakonec nezvítězili ve vnitrostranickém boji, pravděpodobně 

proto, že jejich předák Victor Grayson byl značně nakloněn alkoholu. Přínos 

této roztržky pro budoucí profilaci strany v ideologické rovině byl ovšem 

značný. 

V roce 1911 před labouristy stanula nová hrozba. Byla to výzva odborových 

svazů, která vzešla ze syndikalismu. Ten hlásal taktiku „přímé akce". Cílem 

syndikalismu bylo ovládnout ekonomiku pomocí odborových skupin. Jako 

celospolečenské hnutí se Syndikalismus v Británii příliš neprosadil, jeho 

největšími počiny bylo sloučení několika dělnických organizací do větších 

skupin. Odbory měly ve složité struktuře strany výsadní postavení. 

Poskytovaly jí nejen masivní podporu svých členů, ale také financí. Ne vždy 

byla ale parlamentní frakce s požadavky odborů zajedno, jako např. ve výše 

zmíněném plánu podchycení ekonomiky. Krušné časy pro labouristy nastaly 

po volbách v roce 1910, kdy podporovali beze zbytku liberály a mnohokrát 

byli v tisku pejorativně označeni za jejich „služku". (Pelling, 1982, str. 31) 

Labouristům šlo velmi o neschválení kontroverzního návrhu zákona 

Osbourne Judgement, dokumentu, který zakazoval odborovým organizacím 

využívat své finanční prostředky pro politický boj. Takový zákon by nutně 

vedl ke krachu socialistů jako politické síly. Liberálové měli ovšem svůj 

jasný program a nehodlali labouristům nijak ustupovat. Zákon byl přijat. 

(Naštěstí pro labouristy platil jen po čtyři roky.) (Tamtéž) 

Jediné, co pomohlo částečně vykompenzovat ušlý finanční zdroj, byl návrh 

zákona z roku 1911, který poprvé v Británii přiznával platy poslancům. 
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Čtyřista liber ročně možná pomohlo vyřešit tíživou finanční situaci 

labouristů, avšak ještě více ohrozilo stranickou disciplínu, zvláště po té, kdy 

bylo nevyhnutelné zrušit v roce 1903 stávající praxi, že všichni kandidáti se 

museli „upsat straně" že budou dodržovat jej í rozhodnutí. Poslanci zvoleni 

za labouristickou stranu se tak necítili vázáni odborům, protože je jako 

sponzory už nepotřebovali. (Pelling, 1982, str. 35) 

Jak j iž bylo zmíněno výše, nedobrá finanční situace labouristů se vyjasnila, 

a to díky Zákonu o odborech (Trade Union Act). Ten umožňoval navýšit 

příspěvky jej ich členů pro užití v politice s tím, že prostředky na 

hospodářskou činnost budou od té politické jasně odděleny. 

Henry Pelling (Pelling, 1982, str. 27 - 30) nepochybuje, že potíže, která 

strana měla na počátku 20. století, vyplývaly z příliš těsné spolupráce 

s liberály po volbách v roce 1906. Strana, která měla reprezentovat 

dělnictvo byla spojována s volným obchodem, nonkonformitou a 

samosprávou. Tuto tendenci závislosti na liberálech ještě svým příchodem 

zvýšili poslanci z řad horníků, kteří byli snad nejméně militantní ze všech 

dělnických reprezentantů. Je nutné zdůraznit, že parlamentní labouristé byli 

jen částí celého labouristického hnutí v Británii. Srdce labourismu leželo 

spíše v lokálních organizacích, odborech a dalších socialistech. Počet členů 

mezi léty 1906 a 1914 ve všech výše zmíněných organizacích narostl. 

Strana se nerozrůstala jen početně, ale i nabírala na síle.70 

Strana se rozvíjela tak, že už nebylo v silách jednoho člověka zastávat 

funkci tajemníka strany s hlavními povinnostmi v parlamentu. Ramsay 

MacDonald byl od roku 1906 do roku 1911 jak tajemníkem parlamentní, tak 

neparlamentní části strany. V roce 1910 bylo evidentní, že se stane 

kandidátem na předsednictví. Uspěl a o rok později se stal leaderem77 strany 

a funkce tajemníka připadla Arturovi Hendersonovi. (Pelling, 1982, str. 30 -

32) 

Handerson byl ex liberál, nesocialista a vždy byl mezi socialisty trochu 

podezřelý. Ovšem, krátce po svém zvolení prokázal obrovskou loajalitu 

10 Je trochu s podivem, že metropolitní organizace, Londýnská Labour Party, byla založená až roku 
1914, tedy v době, kdy už několik let působily v Británii labouristické lokální organizace. 
11 Slovo „leader" nebylo ještě tehdy akceptovatelné ve smyslu v jakým ho známe dnes, šlo spíše o 
předsedu. Přesné vysvětlení labouristického používání slov pro označení vedoucího představitele 
strany viz vysvětlivka pod tabulkou č. 1 v příloze této práce 
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straně a vydobyl si jej í respekt. Jako důkaz své oddanosti ještě politicky 

konvertoval, vstoupil mezi Fabiány, (tamtéž) Brzy se stal jedním ze dvou 

nejdůležitějších osobností Labour Party. Duo MacDonald a Henderson se 

velice dobře doplňvalo, nezdálo se, že by se mezi nimi objevila rivalita či 

nenávist a tak se strana pozitivně rozvíjela. MacDonald byl opět zvolen do 

čela strany v roce 1911a zůstal j ím až do vypuknutí první světové války. 

2.3 Labour Party za první světové války 

Labouristé nevěnovali v počátcích svých parlamentních aktivit příliš 

prostoru zahraniční politice. Neznamená to ale, že ji ignorovali zcela, jen 

pro ně nebyla tak atraktivní, jako témata politiky domácí. Na sklonku první 

světové války v roce 1914 se ale zahraniční politika stala nesmírně 

důležitou složkou a samozřejmě nejen zájmem labouristů. Záležitosti války 

a diplomacie zaměstnávaly labouristy intenzivně od roku 1914 do roku 

1922. Když krize v Sarajevu dosáhla svého vrcholu, Labour Party se ostře 

zasazovala v protiválečných akcích. Tyto akce byly podporovány napříč 

Evropou Socialistickou Internacionálou s jádrem ve Francii. V neděli 1. 

srpna vyhlásilo Německo válku Rusku, na druhý den vyšli Keir Hardie a 

Artur Henderson na masovou demonstraci na Trafalgarské náměstí 

v Londýně, kde vyjadřovali svůj nesouhlas s aktivní účastí své země na 

válečných akcích. Čtvrtého srpna ale Německo obsadilo Belgii a události 

získaly nový směr: Británie cítila, že musí porqoci spřátelené zemi a že 

politika nevměšování není udržitelná. Za takových okolností se Ramsay 

Macdonald rozhodl rezignovat na pozici šéfa stany a nahradil ho Artur 

Henderson, který uzavřel příměří s ostatními parlamentními stranami po čas 

války a ponechal MacDonalda a hrstku liberálů nezávisle proti válce 

vystupovat. (Pelling, 1982, str.36) 

V květnu 1915 byl Henderson přizván к účasti na tzv. První koalici (First 

Coalition) pod vedením Asquitha. V malém válečném kabinetu zastával 

Henderson funkci Ministra bez portfeje, podporován ještě dvěma 

labouristickými členy kabinetu. 
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Labouristé se ve vládě zprvu nemohli zcela prosadit. Navíc byli členové 

vlády nuceni odsouhlasit kroky, které byly v jasném rozporu s jejich 

politickými cíli a názory. Změna přišla o rok později, když byl Asquite 

vystřídán Lloydem Georgem, který labouristům nabídl lepší podmínky pro 

pobyt ve vládě, např. se zavázal, že jeho vláda bude lépe kontrolovat doly a 

přislíbila lepší a spravedlivější systém v přídělových lístcích. (Pelling, 

1982, str. 38 - 39) 

V roce 1917 se staly dvě celosvětově významné události. Spojené státy 

vstoupily do války a v Rusku proběhly dvě revoluce. Ta únorová přinesla 

radost do levicového tábora labouristů a Henderson se dokonce rozhodl do 

Ruska odjet. Zpět se vrátil s myšlenkou, že nej lepší způsob, jak udržet Rusy 

ve válce proti německému nepříteli, bude spojit se s nimi na mírové bázi 

Henderson, vzhledem ke svému přesvědčení, že socialismus pomůže vyhrát 

válku, velice usiloval o vyslání britských delegátů do Stockholmu, aby se 

tam zúčastnili Kongresu Mezinárodních Socialistů (International Socialist 

Congress). Tento návrh mu ale bohužel „přerazil" politickou páteř. Šéf 

labouristů se ocitl ve velice trapné pozici v tzv. „Rohožkovém incidentu" 

(Doormat Incident).72 

Henderson pod tíhou této porážky v srpnu 1917 rezignoval a byl v kabinetu 

nahrazen Georgem Barnesem, zůstal jen tajemníkem své strany. Uvítal, že 

Parlamentní komise a Kongres začaly pracovat na nové, zejména 

zahraničně-orientované, politice. S pomocí MacDonalda a Sidneyho Webba 

vytvořil v roce 1917 Memorandum válečných cílů (Memorandum on War 

Aims). Tato listina požadovala vytvoření Ligy Národů, Komise pro 

mezinárodní spory, mezinárodní spravování afrických kolonií, a 

mezinárodní akci na pomoc vyrovnání se s ekonomickými problémy během 

války, jako byla např. dodávka surovin. 

12 Členové válečného kabinetu s návrhem vyslat britské zástupce na socialistický kongres 
nesouhlasili a situace se tak vyhrotila, že Henderson musel při jednání o tomto tématu stát za dveřmi 
a čekat, až se jeho kolegové dohodnou. Nakonec byl Henderson pokáraný samotným Georgem, 
ačkoliv bylo zřejmé, že to udělal pod nátlakem svého Kabinetu, protože byl vždy k protiválečným a 
pro-ruským orientacím svého kolegy vstřícný. (Pelling, 1982, str. 41) 
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2.3.1 Dokumenty Labour Party vzniklé během první světové války 

Vedle aktivit spojených s válkou připravoval Henderson společně se Sidney 

Webbem nové stanovy strany. Její předseda chtěl stmelit prvky socialistické 

a odborové a chtěl do strany dostat více členů, zejména z řad středních tříd 

a ženy, jež měly zakrátko získat volební právo.13 Členství ve straně mělo být 

získáno snadněji: nemuselo už vycházet ze členství v nějaké spřátelené 

organizaci. Změnou měla projít i exekutivní oblast - z celku jedenadvaceti 

křesel, ne méně jak pět mělo být rezervováno pro kandidáty místních 

Labour parties a další čtyři pro ženy. Strana tak do svých stanov 

implementovala kvóty. Zbylá místa byla určena pro kandidáty z řad odborů 

a socialistů, mezi kterými se nedělal žádný rozdíl. 

Stanovy byly nakonec navrženy Sidneym Webbem, který je tedy autorem 

oslavované a proklínané Čtvrté klauzule (Clause Four), která poprvé 

explicitně proklamovala socialistický základ strany, zejména v části, kde se 

mluví o znárodňování výrobních prostředků. Stanovy byly přijaty v únoru 

roku 1918 a toto datum je chápáno jako oficiální přihlášení Labour Party 

к socialistickému programu. (Pelling, 1982, str. 43 - 44) Labouristé se 

v něm v bodě 4 zavazují k: 

„Zajištění plodů práce dělníků rukou či mozkem a nej spravedlivější 

distribuci jaká je možná na základě veřejného vlastnictví prostředků výroby, 

distribuce a výměny a nejlepší dosažitelný systém lidové administrace a 

kontroly průmyslu a služeb. " 14 (Vlastní překlad) 

Shromáždění, které proběhlo o čtyři měsíce později, tedy v květnu 1918, 

zrodilo další dokument Sidneyho Webba: „Práce a nový sociální řád" 

(Labour and the New Social Order). Tento dokument je nesmírně důležitý, 

neboť nastavil směřování strany na příštích třicet let, tedy do voleb roku 

1950. Dokument obsahoval čtyři hlavní principy: (Pelling, 1982, str. 45) 

13 Ženy získaly volební právo v roce 1918 (od 30 let výše) a muži ho získali od 21 let. Rovné volební 
právo bylo uzákoněno až o deset let později, tj. v roce 1928. 
NEDVĚDOVÁ, A. Volební právo žen se muselo vybojovat [online] [cit. 13.9. 2008] 
<http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=183881> 
14 Clause IV [online], c2008, poslední revize. 5. 6. 2004 [cit. 22. 9. 2008] 
<http://www.thecitizen.org.uk/views/clause4.htm> 
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1. Koncept Národního minima deklaroval požadavek minimální mzdy 

za odvedenou práci, standard pracovních podmínek zaměstnanců a 

maximální počet hodin za pracovní týden měl být čtyřicet osm. 

2. Demokratická kontrola průmyslu: zde se zdůrazňovala potřeba 

národního průmyslu. 

3. Revoluce v národních financích: znamenala zajištění financování 

sociálních potřeb a služeb pomocí silného zdanění příjmů do státního 

rozpočtu a jej ich odvod na pokrytí válečných výdajů. 

4. Nadbytek pro společné blaho: článek požadující , aby přebytek 

financí byl věnován na vzdělávání a kulturní život všech lidí. 

Na konci války bylo rozhodnuto, že několik labouristů, setrvávajících 

v kabinetě premiéra George, by mělo z kabinetu odejít. Toto rozhodnutí se 

nelíbilo členům vlády samotným, ačkoliv by tak jednali proti vůli 

celostranické konference. Jeden z ministrů, Clynes, nakonec uposlechl a 

z vlády odešel. Barnes to udělat odmítl a odešel tedy ze své mateřské strany. 

Celostátní volby se konaly v prosinci roku 1918 a staly se plebiscitem pro 

nebo proti Georgovi. Labouristům se podařilo získat sedmapadesát křesel 

(nahrával j im fakt, ze liberálové byli dost nečitelní, roztříštění, ale v jejich 

neprospěch hrála oblíbenost koaličních představitelů) ovšem i tak se 

nejednalo o velký posun. Bohužel neměla strana opět žádné silné tváře, 

Henderson své křeslo neobhájil, MacDonald a Snowden byli poraženi za své 

protiválečné akce, takže se do sněmovny dostali převážně horníci jako další 

představitelé odborů. Strana tehdy dosáhla svého dna. 

2.4 Labour po první světové válce 

Poválečná léta byla poznamenána značným ekonomickým neklidem a 

militantností odborů. Země trpěla velkou nezaměstnaností, inflací, kolapsem 

trhu a ve vzduchu se vznášela hrozba generální stávky, podporovaná 

zejména odborovými skupinami horníků, železničářů a dopravců. 

Labouristy vedl od roku 1917 David Adams. Musel se potýkat se snahou 

komunistické strany ovlivnit labouristy a jejich politiku. V roce 1920 se 

také komunisté pokoušeli o přičlenění к labouristům. Zformovali se na 
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základě sloučení několika levicových skupin s cílem podporovat bolševiky 

v Rusku. Národní výkonný výbor to odmítl s tím, že komunistický program 

není v souladu se stanovami, principy a programem Labour Party. Toto 

rozhodnutí bylo důkazem upevňování disciplíny ve straně a také odrazem 

jej ich odporu к revolučním taktikám politického boje. (Pelling, 1982, str. 

48) 

V roce 1922 přišly nové celostátní volby a Labour Party pod vedením Johna 

Clynese v nich získala 142 mandátů, což bohužel nestačilo na vítězné 

konzervativce. Clynes byl okamžitě po prohraných volbách nahrazen novým 

stranickým předsedou. Stal se j ím muž, který j iž jednou Labour Party vedl: 

Ramsay MacDonald. (Pelling, 1982, str. 50) MacDonald má v historii 

Labour Party mnohá prvenství. Stal se je j ím prvním oficiálním leaderem, 

nebyl pouhým předsedou parlamentní frakce Labour Party, stal se leaderem 

celé strany a později také prvním ministerským labouristickým předsedou. 

Na začátku své druhé éry v křesle předsedy, se ale musel potýkat s mnoha 

problémy. Jeden z nich představoval zmiňovaný sílící komunistický hlas 

z Moskvy. Znovu oprášil požadavek, aby labouristická strana ke svým 

řadám připojila britské komunisty. Strana tento návrh opět odmítla, ale silný 

nátlak zvenčí musel nutně vést к potřebě upevnit stranickou disciplínu, 

jelikož se uvnitř formovalo silné levicově zaměřené křídlo, které by se 

bývalo bylo těsnějším vztahům s komunisty nebránilo. (Tamtéž) 

Labouristé uspořádali během let 1922 - 1925 několik konferencí, na kterých 

se dohodli, že komunisté budou vyloučeni z členství v jej ich straně a 

nebudou mezi kandidáty do parlamentu, ačkoliv j im byla ponechána 

možnost navštěvovat konference a jednání odborů. Toto ustanovení bylo 

porážkou sílícího levicového křídla, ale bylo také rozhodně jeho 

připomenutím. 

Přes odmítnutí implementace komunistů do své strany měli labouristé 

vcelku pozitivní vztahy s Ruskem. Tyto sympatie ale rozhodně nesdíleli 

jej ich političtí rivalové na domácí politické scéně. Pro opozici se staly 

obchodní a politické dohody s Ruskem nepřijatelnými, konzervativci 

okamžitě zahájili politiku antisovětské propagandy, к čemuž se přidali i 

liberálové. Tlaky na labouristy byly o to silnější, když jej ich předsedu 

MacDonalda požádal král Jiří V. o sestavení vlády. (Pelling, 1982, str.55) 
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Ramsay MacDonald ji sestavil v květnu 1924 a šlo o první labouristickou 

vládu v dějinách Velké Británie. 

2.4.1 První labouristická vláda (leden 1924 - září 1924) 

MacDonald se premiérské role ujal s velkým nasazením, ale o to menší měl 

důvěru ve své spolustraníky. Sám řídil resort zahraničí a několik dalších 

funkcí ve svém kabinetu svěřil lidem, kteří к labouristům vůbec nepatřili, 

tvořili ho dokonce i konzervativci. Jelikož neměl ve sněmovně zajištěnou 

většinu hlasů, musela se jeho vláda opírat o podporu liberálů, což naprosto 

vylučovalo prosazení levicových koncepcí. Otázkou zůstává, na kolik si 

členové kabinetu přáli dostat socialismus do Británie, protože jej ich politika 

byla z pohledu pravice naprosto bezúhonná: daně byly sníženy a to jak 

bohatým, tak chudým, byly nařízeny obecně prospěšné práce, aby se 

předešlo přílišné nezaměstnanosti, která v tu dobu Británii trápila. Stephen 

Fielding (2003) se domnívá, že MacDonald věřil v přirozený vývoj 

kapitalismu - tedy v jeho vyústění v socialismus. Veřejné vlastnictví 

pokládal zanej lepš í cestu к ustanovení sociální společnosti, ale chápal ho 

pouze jako „prostředek", nikoliv cíl. (MacDonald ve 20. letech ještě nemohl 

tušit, jak velký ideologický boj se povede právě o rozdíl mezi cíli a 

prostředky socialistické Labour.) Jeho vláda naprosto akceptovala 

podmínky laissez-faire a v l e t ech 1929 - 31 snížila sociální dávky 

nezaměstnaným kvůli vyrovnání státního rozpočtu. (Fielding, 2003, str. 56) 

Učinila tak s naprostým klidem, což by se od vlády sociálně -

demokratického typu příliš neočekávalo. Jediným levicovým počinem a 

velkou „výhrou" labouristů byl Wheatleyho stavební zákon (Wheatley 

Housing Act) z roku 1924, kterým se započal program výstavby pětiset tisíc 

domů, které se měly pronajímat rodinám z dělnických tříd. (Pelling, 1982, 

str. 57) 

Největších úspěchů dosahovala MacDonaldova vláda v zahraniční politice a 

brzy se ukázalo, že premiérovo rozhodnutí tento resort řídit, bylo správné. 

MacDonald .zaujal velice přátelský postoj к Francii, všímaje si jejích 

problémů s Němci. Bohužel jeho vláda trvala pouhých devět měsíců a padla 

těsně před prosazením tzv. Ženevského protokolu, dokumentu, který měl 
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řešit kolektivní bezpečnost Evropy. (Tento dokument byl odmítnut příští 

britskou konzervativní vládou.)75 

Ačkoliv první labouristická vláda padla po třičtvrtč roce, prokázala, že je 

schopná řídit zemi. Lze říci, že za krátkou dobu svého vládnutí se 

MacDonald dopustil několika, spíše taktických, chyb - jednou z nich byl 

jeho postoj ke kritice, tu naprosto nepřijímal, hlavně ne z vlastních řad. 

Další byla jeho vrozená nedůvěra a neschopnost týmové spolupráce. On ani 

jeho ministři navíc naprosto nezvládli spolupráci a navázání lepších vztahů 

se zástupci Odborového svazu. (Pelling, 1982, str. 57 - 58) 

V době vystřídání labouristů u vládního kormidla konzervativci se začaly 

opět velice hlasitě ozývat nespokojené odbory, které se odmítly vzdát 

naděje na přímé akce. Ministerský předseda Winston Churchil nepřímo 

podpořil nervózní odborové organizace tím, že v neklidné době vrátil 

Británii ke zlatému standardu76, což vyvolalo krizi ve vývozu uhlí a také 

požadavek ze strany vlastníků dolů na snížení platů horníkům. Vláda 

v tomto případě překvapivě ustoupila obavám a tlaku horníků, ale rozhodla 

se na příště takovýchto ústupků vyvarovat. Tímto krokem vláda uklidnila 

horníky, ale rozhodně ne odbory chystající se ke generální stávce kvůli 

hrozící ekonomické krizi. 

Parlamentní labouristická strana mohla udělat jen velice málo, aby zabránila 

hrozbě blížící se krize. MacDonald, který zůstal ve vedení strany až do roku 

1931, věděl, že je nemožné stavět se proti stávce, jeho strana byla s odbory 

spjata až příliš. Jako politik ji ale nikdy aktivně nepodpořil. 

Generální stávka se nakonec opravdu uskutečnila a došlo к ní v květnu 1926 

a trvala devět dní, ovšem stala se naprostým fiaskem. MacDonald 

zdůrazňoval, že generální stávky nejsou nikdy správným řešením, a že 

problémy nespokojených občanů se dají vyřešit jen příchodem к volebním 

urnám a hlasováním pro změnu. Pro labouristy měla ovšem zásadní význam: 

nezměnila vůbec nic z politických a ekonomických požadavků stávkujících, 

ale ukázala, že akce podobného typu jsou bezzubé, a že labouristická síla se 

15 Paradoxně to byla ale zahraniční politika, která „položila"první labouristickou vládu. Poslanci 
vládní strany udržovali příliš těsné vztahy s Moskvou a konzervativci (na jej ichž stranu se přidali i 
liberálové) tento postup tvrdě kritizovali a svoji kampaň proti vládě postavili na silné anti-sovětské 
propagandě. (Pelling, 1982, str. 58) 
16 Tzv. Gold Standard Act navrátil libru к zlaté konvertibilitě v květnu 1925. (Dějiny 20. století, 
1994, str. 39) 
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bude muset využívat j inými způsoby než spojením se s odbory a podporou 

stávky. V roce 1927, tedy v době opozice, vydala strana nový článek 

nazvaný „Socialismus v naší době" (Socialism in Our Time) (Pelling, 1982, 

str. 62) Jeho hlavním požadavkem bylo vytvoření minimální mzdy, která by 

pomohla zvýšit kupní sílu obyvatelstva a tím byla ku prospěchu celé 

ekonomice. Tento nápad přednesl J.A. Hobson, předchůdce jeho slavnějšího 

kolegy Keynese. Bohužel, tento návrh nebyl celostranickou konferencí 

přijat. MacDonald a Snowden ho smetli ze stolu, jel ikož jej ich ekonomické 

názory byly poněkud ortodoxní. Ovšem ani leadři odborových skupin nebyli 

z takového návrhu nadšeni, jel ikož se domnívali, že by mohl ohrozit jejich 

lokální zájmy. V roce 1927 vzešel z labouristické konference poněkud vágní 

programový článek nazvaný „Práce a Národ" (Labour and the Nation), což 

byl jen mírně přepracovaný článek z roku 1918 nazvaný „Práce a Nový 

Sociální Řád" (Labour and the New Social Order) sepsaný Hendersonem a 

Webbem. (Pelling, 1982, str. 62) Z této situace vyplynul problém, zda-li 

rozpor mezi Nezávislou Labour Party a Labour Party půjde překonat a zda-li 

poslanci sponzorovaní Nezávislými mají podporovat politiku svých 

chlebodárců nebo Labour Party jako takovou. Tento problém nebyl vyřešen, 

protože se mu do cesty postavily nové volby v roce 1929. (Tamtéž) 

2.4.2 Druhá labouristická vláda (1929 - 1931) 

Přes problémy, které strana měla uvnitř se jí podařilo získat nejvíce křesel 

v historii a poprvé se stala největší stranou v britském parlamentu se 287 

poslanci, procentuelně se jednalo o 37,1%. Za takový úspěch vděčili 

labouristé těžké ekonomické situaci, především velké nezaměstnanosti, 

obyvatelé si proto přáli změnu. Elektorát jasně deklaroval, že labouristé 

měli dostat další šanci vládnout Británii. Staronovým ministerským 

předsedou se stal MacDonald a osadil svůj kabinet politiky, kteří seděli už 

v jeho první vládě. Ekonomické problémy totiž MacDonaldovu vládu trápily 

skutečně velkou měrou. Rok 1930 ukázal, že jeho ministři na ni 

pravděpodobně nestačí. Založil Ekonomický poradní sbor (Economic 

Advisory Council) stávající se z ekonomů, průmyslníků a ostatních, kteří 

byli schopni těžkou situaci řešit. Bohužel, situace v ekonomice se nijak 
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nelepšila a např. na podzim roku 1930 přesáhla nezaměstnanost dva 

milióny. (Pelling, 1982, str. 64) 

Stejně jako v roce 1924 byla v jeho druhé vládě MacDonaldovým největším 

zájmem diplomacie. Ačkoliv byl ministrem zahraničí Henderson, premiér si 

ponechal právo kontrolovat námořní vyjednávání a ostatní záležitosti, které 

přímo ovlivňovaly anglo-americké vztahy. Henderson uspěl v distribuci 

svého článku „Práce a Národ" (Labour and the Nation). Bohužel, domácí 

politická scéna si nevedla příliš dobře a třetice mezi Nezávislou Labour 

Party a Labour Party pokračovaly a značně přispěly k pádu vlády v roce 

1931. Vláda čelila možnosti opustit zlatý standard či zachránit čerstvé 

půjčky v Paříži a New Yorku. Američané byli ochotni pomoci jen za 

podmínky škrtů v oblasti platů státních zaměstnanců, vojenských sil a také 

ve snížení podpor v nezaměstnanosti. Labouristický socialistický kabinet 

samozřejmě takové řešení musel odmítnout. Díky této krizi byla svolána 

celostranická konference, která ovšem skončila naprostým krachem a 

nedohodou a MacDonald proto začal mluvit o koaliční vládě. Třiadvacátého 

srpna MacDonald rezignoval na svou premiérskou funkci a přitom hned 

příštího dne akceptoval králův návrh na vznik kolice s konzervativci a 

liberály. Svým překvapeným kolegům oznámil staronový premiér tuto 

skutečnost až poté. Ti, co s MacDonaldovým počínáním nesouhlasili, museli 

z vlády odejít. Ještě téhož dne se konala stranická schůze, tzv. „Válečný 

sněm" (Council of War), jak ho ve svých pamětech nazval Dalton, a to 

v novém ústředí Odborového kongresu, aby sjednotil své členy do opozice 

proti koaliční vládě MacDonalda. Toto shromáždění znamenalo začátek 

nové éry u labouristů: MacDonald v je j ím vedení skončil a kontrola strany 

přešla do rukou mimoparlamentních struktur a do rukou Kongresu. (Pelling, 

1982, str. 67 - 68) 

2.5 Labour v rukou stranických frakcí 

25. srpna 1931 Kongres a mimoparlamentní frakce oficiálně převzaly 

kontrolu nad Parlamentní Labour Party a zřekly se jej ího šéfa MacDonalda. 

Poradní sbor (Consultive Commitee), který zřídila parlamentní část strany, 
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uspořádal jednání, na kterém byl do čela zvolen Henderson a to většinou 

delegátů. Velký vliv na stranu měl jejich Ústřední výbor a zejména Ernest 

Bevin, jeho významná osobnost. Nyní byl na vrcholu svých sil, byl 

předsedou odborového Svazu dopravců a dělníků, (Transport and General 

Workers) a byl stavitelem Transport House (sídlo labouristů, ale také 

budova mocného syndikátu dopravců). (Rovná, 2004, str. 31) Henderson, 

který po dvacet let vykonával funkci tajemníka strany a vedl opozici ve 

vlastní straně vůči MacDonaldovi, byl v prvním roce koaliční vlády 

leaderem, ale jako president Konference pro odzbrojení pobýval často 

v Ženevě a tak místo něj v Británii de facto vedl stranu Lansbury za pomoci 

Atleeho. Když Henderson po roce rezignoval, nastoupil na jeho místo právě 

Lansbury. Byl to ovšem velice starý muž a tak se proti jeho slabé vládě 

vznesla vlna silné kritiky, převážně z řad vlastních, jmenovitě to byli Cripps 

a Atlee. (Pelling, 1982, str. 71 - 73) Nezávislá Labour Party v roce 1932 

uspořádala vlastní konferenci, na které se rozhodla odtrhnout od mateřské 

strany. Nelíbilo se j im akceptovat tzv. Standing Order.77 Její členové z ní 

vytvořili extremistickou skupinu, kterou houfně opouštěli je j í vlastní lidé. 

Labour Party si uvědomovala, že ILP sdružovala levicově zaměřené členy a 

že nyní bude třeba založit další skupinu, pro ty, kteří by si přáli více 
• • 18 

socialismu v Británii. 

TUC v této nervózní situaci požadoval silnější vliv. V čase velmocenských 

ambicí, změn ve struktuře a organizaci strany si jeho představitelé 

uvědomili, že se nechtějí spokojit s rolí pouhého podporovatele, 

„dodavatele" členů a financí, ale chtěli mít větší vliv na politiku celé 

Labour Party. Problémy v kompetencích se prohloubily s nástupem Hitlera 

k moci v Německu roku 1933. Lansbury, který stranu od roku 1932 vedl, 

byl Marxista a pacifista a nesouhlasil s použitím zbraní ani pro vlastní 

potřeby a vystupoval proti existenci Společnosti národů (považoval ji za 

ligu mocných). Představitelé odborů к ní zaujímali poněkud jiný postoj: 

vnímali ji jako záruku bezpečnosti, a kolektivní spolupráci se proto nijak 

nebránili. Pravděpodobně j im v tomto postoji pomohlo kolektivní vědomí 
17 Vnitrostranický dokument požadující hlasovat v souladu se stranickým rozhodnutím 
18 Ke vzniku takových organizací skutečno došlo - nástupcem ILP se staly New Fabian Research 
Bureau a Society for Socialist Inquiry and Propaganda. První jmenovaná byla po pár letech 
samostatné existence sloučena s Fabiány. SSIP byla zase sloučena s tím, co odpadlo z ILP. 
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sobě vlastní, vyplývající z podstaty odborářských hnutí. (Pelling, 1982, str. 

78) Po Hendersonovi, všech peripetiích s MacDonaldem, který řídil od roku 

1931 koaliční vládu bez podpory své strany a nepříliš průbojném 

Lansburym, bylo rozhodnuto, že nový leader strany nesmí být členem 

parlamentu. Leaderem strany se stal roku 1935 Sir Clement Attlee - první 

předseda labouristů, který nebyl dělnického původu. (Pelling, 1982, str.81) 

Národní výkonný výbor získal významnou úlohu ve stranických 

záležitostech a strana se tak dostala opět do výrazného problému, protože 

politika výboru nebyla zcela v souladu s politikou Národního výboru práce 

(National Council of Labour), kterému dominovali Bevin a Citrine. 

(Národní výkonný výbor absorboval politiky volené odborovými tzv. block 

votes79 na ročních konferencích.) Národní výkonný výbor se stavěl proti 

fašismu, zdůrazňoval nutnost kolektivní obrany, odmítl spolupracovat 

s komunisty apod. 

Tento výbor měl odnož nazvanou Politický podvýbor (Policy Sub-

committee) a ten byl velice aktivní v produkci materiálů a plánů pro Labour 

Party ve vládě. Všechny dokumenty vznikaly s koncepcí plánování a byly 

silně socialistické. Rooseveltův Nový Úděl, Ruská pětiletka a Schacht 

Nacistického Německa mohly být chápány jako plány, které měly na 

labouristy jistý vliv. (Pelling, 1982, str. 84) 

Strana vedená Attleem ve volbách v roce 1935 získala téměř osm milionů 

hlasů, ovšem to nestačilo na konzervativce, kteří získali ještě o dva miliony 

více. Poslanci a Národní výbor práce nebyli ani nadále ve shodě ohledně 

zahraniční politiky. Mezi poslanci bylo mnoho pacifistů a anti-militantně 

založených mužů. Ovšem s vypuknutím Španělské občanské války se oba 

postoje podařilo sjednotit. Byla opuštěna politika nevměšování a 

odzbrojování. Velká Británie oficiálně podporovala španělské republikány a 

zapojila se tak do událostí, které vedly к rozpoutání druhé světové války. 

(Pelling, 1982, str. 84 - 85) 

u' 

19 Řada hlasů daných jednou osobou reprezentující určitou skupinu lidí 
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2.6 Labouristická politika v době druhé světové války 

29. září 1938 proběhl podpis Mnichovské dohody. Británie, kterou 

zastupoval Neville Chamberlain, smlouvu podepsala spolu se zástupci 

Francie, Itálie a Německa. Pakt, který politici sepsali, dovoloval 

nacistickému Německu obsadit území Československa a některá vydat 

Polsku a Maďarsku. Konzervativec Chamberlain, který Británii „přinesl 

mír" je dodnes příkladem toho, že politika appeasementu není vždy 

nejvhodnější. Je velmi významné, že Národní exekutivní výbor Labour 

Party se vyslovil proti ústupkům Hitlerovi. Churchil údajně telefonoval 

Attleemu 20. září 1938, aby mu sdělil, že jej ich deklarace „přináší Británii 

poctu." (Pelling, 1982, str. 84) Během několika různých příležitostí se 

všechny tři výkonné výbory labouristů (Národní výkonný výbor, Národní 

výbor práce a Parlamentní výbor) pokoušely přimět Chamberlaina nebo 

Halifaxe, jeho ministra zahraničí, к diskuzi o situaci a ke změně politiky 

země. To, že byly obavy labouristů na místě, se ukázalo v březnu, kdy došlo 

к obsazení Prahy německými vojsky. Británii to otevřelo oči, zjistila, že 

politika appeasementu byla naivní. Okamžitě po této události vyhlásila 

Británie brannou povinnost. Ačkoliv Labour Party akceptovala nutnost 

zbrojit od roku 1937, к mobilizaci se nestavěla příliš laskavě, i když ji 

oficiálně podpořila a Attlee se dokonce vyjádřil v tom smyslu, že pokusy 

zabránit jí , by byly chybou. Prvního září napadl Hitler Polsko a o dva dny 

později Británie vyhlásila Hitlerovi válku. Výkonné výbory Labour Party, 

které v té době zasedaly, rozhodly neparticipovat ve vládě a nechaly stranu 

v opozici. Neville Chamberline přesto nabídl labouristům účast ve vládě, 

kteří ji akceptovali, ovšem pod podmínkou, že ji povede někdo jiný. Tento 

post tedy obsadil Winston Churchil. Nový ministerský konzervativní 

předseda do své vlády povolal v'roce 1940 nejmocnějšího muže labouristů, 

Ernsta Bevina. Válečný kabinet měl pět členů a dva labouristé byli jeho 

členy už před příchodem Bevina: Attlee a Greenwood. Attlee měl na starosti 

většinu domácí politiky. Jako první místopředseda vykonával dohled nad 

kabinetem, když byl Churchil v zahraničí. Attlee tak získal spoustu cenných 

zkušeností, které později využil při vedení své strany. (Pelling, 1982, str. 85 

- 86) 
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Koaliční válečný kabinet pracoval o něco lépe než ten za první světové 

války. Ačkoliv vedl vládu konzervativec, válečné okolnosti ji donutily 

plánovat a akceptovat závěry Beveridgovy zprávy. 

2.6.1 Beveridgova zpráva20 

V čase druhé světové války (přesně v roce 1942) vypracoval Sir Beveridge 

rozsáhlý dokument, který v Československu vyšel pod názvem Plán 

Sociálního zabezpečení: Výtah z Beveridgovy zprávy.27 Jedná se o velice 

důležitý dokument, kterým se de facto započala éra welfare state v 

Británii.22 

Beveridge se svou zprávou pokusil zmírnit válečné dopady na obyvatelstvo 

většími dotacemi, penzemi, příspěvky v nezaměstnanosti apod. Autor opatřil 

české vydání předmluvou, ve které říká, že: 

„Návrhy tohoto mého reportu řeší otázku, jak přinésti britským občanům 

osvobození od nouze a jsou pokusem, jak přeměniti slova Atlantické charty 

v činy. Nezabývají se tím, jak zvětšiti bohatství britského lidu, ale tím, jak 

rozdělit ono bohatství, jež zbude, jako celek a to tak, aby co nejdříve byly 

řešeny věci nej důležitější, základní hmotné potřeby. Moje návrhy jsou 

vyjádřením přesvědčení, že cílem, jež musí vláda sledovat v míru i válce, 

není sláva národů či ras, nýbrž štěstí každého jednotlivce. " (Fischer, 1943, 

str. 5) 

Ačkoliv byl Beveridge liberál a tento report sepsal pro pravicovou, 

konzervativní vládu, jeho slova v úvodu odpovídají obvyklé rétorice 

levicových stran. Beveridge je považován za zakladatele „welfare state" 

(pojem pro „služby státu zajišťované občanům v oblasti zdravotnictví, 

vzdělání, podpory v nezaměstnanosti, stáří a nemoci. Stát používá veřejné 

prostředky к zajištění minimální životní úrovně a sociální sítě pro všechny 

občany"). (Rovná, 2004, str. 30) 

20 Sir William Beveridge byl britský ekonom a reformista v oblasti sociálních služeb. Ideologickou 
orientací byl liberál. Ve 20. letech spolupracoval s Llyodem Georgem na problematice Národního 
pojištění a penzí. (BBC - H i s t o r y - William Beveridge (1879 - 1963) [online], 31 .10 . 2006, [cit. 2. 
10. 2008]. <http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/beveridge_william.shtml>) 
21 V Anglickém originálu: Report on Social Insurence and Allied Services, vydané roku 1943 
22 Labouristé si Beveridge a jeho dokumentu velice váží a společně s „lib-lab pakty" se stal jakousi 
spojnicí mezi labourismem a liberalismem, což velice rád ve svých projevech zdůrazňoval v 90. 
letech Tony Blair. 

- 4 0 -

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/beveridge_william.shtml


2.7 Velké labouristické volební vítězství a období socializace Británie 

Na konci vládního volebního období v květnu 1945, si musel Churchil 

vybrat ze dvou možností: buď nechat v Británii proběhnout generální volby 

nebo mohl pokračovat v koaliční vládě až do porážky Japonska. Attlee 

rozhodl, že vláda by měla pokračovat do podzimu, aby tak jeho strana 

získala dostatek času na kampaň. Volby se nakonec uskutečnily už 

v červenci a pro Labour Party znamenaly nejlepší výsledek všech dob. 

Labouristé získali 49,7% hlasů, což znamenalo většinu v parlamentu, volilo 

je téměř dvanáct milionů oprávněných voličů a získali tak 393 křesel. 

Otázkou zůstává, co způsobilo takový nečekaný úspěch. Mohl to být zčásti 

program, stavějící především na znárodnění několika průmyslových podniků 

a slibech o sociálním státě. Tento program byl zveřejněn v dokumentu 

„Pojďme čelit Budoucnosti" (Let Us Face the Future), jehož autorem byl 

Herbert Morrison. '3 Nepředpokládá se, že by se voliči detailně seznamovali 

s labouristickým programem v poválečné době, takže svou úlohu hrál spíše 

fakt, že konzervativci museli splatit hořkou daň za svoji účast v mnichovské 

dohodě a za nezvládnutí řešení krizové nezaměstnanosti v předválečném 

období. Elektorát si také patrně držel v paměti populistické sliby Lloyda 

George, které po první světové válce nikdy nedošly naplnění. (Pelling, 

1982, str. 94 - 95) 

Rozdíl oproti 30. létům byl, že se labouristům změnilo sociální složení 

členů. Po válce vstoupilo za labouristy do parlamentu obyvatelstvo z řad 

lékařů, právníků, novinářů i vysokoškolských profesorů. Oproti členům 

parlamentu z dělnických tříd byla nyní ve straně disciplína tak silná, že se 

dokonce upustilo od Standing Order. 

Attleeho kabinet byl poměrně velký, sestával z devatenácti členů a začal 

brzy realizovat svůj socialistický program podle Keynesových návrhů. 

Začala se uskutečňovat politika plné zaměstnanosti a stát masivně 

zestátňoval24, např. Anglickou banku, důlní průmysl (pro jeho spravování 

23 Během druhé světové války zavedl Winston Churchill mnoho labouristických opatření. Když po 
válce labouristé vyhráli, slíbili zestátnit mnoho podniků, protože se údajně ukázalo, že je lépe, když 
bude ekonomiku řídit stát než-li soukromý sektor. (Fielding, 2003, str. 68) 
24 Zestátnění v Británii znamenalo převedení soukromého majetku do rukou státu, tj. bylo provedeno 
za náhradu. 
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stát založil Národní uhelnou společnost), železnice, plynárny a elektrárny; 

znárodnění kabelových a bezdrátových společností a založení veřejných 

korporací, které spravovaly leteckou dopravu, jen navazovalo na politiku 

předchozích vlád. Nakonec si vláda nechala zestátnění železáren a oceláren, 

jelikož struktura těchto podniků v Anglii byla velice složitá a samozřejmě tu 

byl fakt, že šlo o obor velice výnosný. Řešením se nakonec stal nákup 

majetku ocelářských a železářských společností bez toho, že by vláda 

měnila jej ich strukturu. (Pelling, 1982, str.96 - 97) 

Díky této politice bylo na konci funkčního období Attleeho vlády v Británii 

v rukou státu asi 20% ekonomických subjektů. Země se ale nacházela 

v poválečném stavu, přišla o čtvrtinu národního bohatství a narostl jí značný 

dluh. (Rovná, 2004, str.30) Vláda musela čelit rozpočtovým problémům 

pramenícím z politiky přerozdělování státního majetku, ale i s jeho 

nabýváním, aby se Británie udržela na špici na světových trzích. Náhlý 

konec amerického „land-lease" '5 vedl к velké obchodovatelnosti dolaru, ale 

díky této rychlé obchodovatelnosti se svět dočkal hlavní měnové krize 

v roce 1947. Labouristická vláda na ni musela reagovat. Cripps byl 

jmenován ministrem ekonomiky a stal se tak třetím nejmocnějším mužem ve 

státě (po Attleem a Bevinovi). Představil program „úspornosti". 

Obyvatelstvo zatížil velkými daněmi z domácí spotřeby, ze zahraničních 

nákupů a cestování za hranice, aby znemožnil deficit v bilanci zahraničního 

obchodu. (Pelling, 1982, str. 99) 

Nejvíce se labouristé u Britů zapsali v sociální sféře. Za šestileté vládní 

období se konečně mohli realizovat v tom, co tvořilo kostru všech 

socialistických stran v Evropě - spravedlivá sociální politika. Podle 

principu socialismu, který levicové hnutí doprovázel od počátku formace 

odborů, byla v Británii zavedena bezplatná lékařská péče, solidarita vůči 

těm, kteří musejí být odkázáni na pomoc společnosti, podpora bydlení, 

orientace na komunální politiku. Jedním z největších počinů Attleeho vlády 

bylo zcela jistě přijetí Zákona o národním pojištění (National Insurance 

Act) a Zákona o národním zdraví (National Health Act), které plně 

25 Smlouva o poskytnutí válečného materiálu a služeb spojencům za druhé světové války 
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navazovaly na Beveridgovu zprávu a společně tak položily základy 

britského sociálního zabezpečení. 

Pozitivní změny přinesli labouristé i školství, které tradičně mělo u strany 

velkou podporu. Povinná školní docházka trvala do 15 let věku (za jejich 

vlády tedy došlo к je j ímu navýšení) a byl zvýšen státní příspěvek na studia. 

Bevin byl ministrem zahraničí a díky nesnadné ekonomické situaci v Evropě 

se soustředil na spolupráci s USA. Mnoho udělal pro existenci Marshallova 

plánu a byl významnou osobností u vzniku NATO. Co se týče vztahů 

s Ruskem, tak ty za jeho vlády poněkud ochladly, což se ale nelíbilo 

řadovým členům jeho strany. Opustil totiž koncept „socialistické" 

zahraniční politiky. Odpůrci Bavinovy politiky v žádném případě nechtěli 

bezhlavou orientaci к Rusku, ale chtěli být alespoň jakýmsi mostem mezi 

kapitalistickým a komunistickým světem. Odvážným krokem v zahraniční 

politice labouristické vlády bylo započetí procesu dekolonizace. Nezávislost 

byla postupně udělována Indii, Barmě a Srí-Lance. (Rovná, 2004, str. 34) 

Jediné, co mohlo ohrozit úspěšnou Attleeho vládu, byl náhlý vpád 

komunistů do odborů. Nejsilnější zastoupení měli u hasičů a elektrikářů, ale 

netvořili v celé straně příliš silný elektorát. Vzhledem к těmto okolnostem 

se odbory rozhodly podpořit vládní rozhodnutí ohledně platových restrikcí a 

omezit tak komunistický vliv v jej ich organizaci, ačkoliv tím riskovali 

přízeň svých členů. 

Kritikové labouristické vlády z vlastních řad přišli se třemi základními 

výtkami: První hovořila o neutichajících hlasech nenapravitelných pacifistů 

u labouristů ( j a ko byl například Lansbury před válkou), druhá vytýkala 

několik krypto-komunistických labouristických poslanců či členů strany, 

kteří neviděli na ruské politice nic špatného a nadšeni ji podporovali a za 

třetí bylo labouristům vyčítáno, že je u nich radikální křídlo, které si přeje 

z Británie vytvořit jakousi „třetí sílu" tedy onen významný článek mezi 

kapitalistickým a komunistickým světem. Tyto zmiňované skupiny pod 

nálepkou „Držme se vlevo" (Keep Left) několikrát ztrpčovaly život své 

vládě, odvolávajíc se na klauzuli o respektování etických a náboženských 

názorů každého občana (Conscience Clause), ale tyto skupiny byly nakonec 

setřeseny. Ačkoliv založili vlastní frakci v parlamentu (Labour 
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Independents), byli v roce 1950 ve volbách naprosto poraženi. (Fielding, 

2003, str. 102 - 103) 

V poválečném období se labouristické sociálně - demokratické priority 

ukázaly jako kompatibilní s labourismem odborů: ty chtěly plnou 

zaměstnanost, strana se spíše soustředila na podporu vedení proti jejich 

oponentům neschopných kompromisů. Když nastal ekonomický pokles, 

vztahy mezi stranou a odbory se vyostřily, protože posledně jmenovaní 

samozřejmě bojovali za vyšší platy a lepší podmínky. (Fielding, 2003, str. 

75) 

Pro nadcházející volby si strana připravila dokument nazvaný „Labour věří 

v Británii" (Labour Believes in Britain). Autorem byl opět Morrison a 

dokument představoval další znárodňování, tentokrát hovořil už pouze o 

surovinách, jako byly cukr, cement a vodní zdroje, jako o průmyslových 

oblastech vhodných pro vlastnictví státu. (Pelling, 1982, str. 106) 

Otočení voličů na druhou stranu ve volbách v únoru 1950 bylo samozřejmě 

očekáváno. Labouristé získali 46,1% hlasů, což způsobilo pád na 315 

poslanců a dávalo velmi malou většinou v parlamentu. Tento výsledek 

znemožnil labouristům samostatně vládnout a odstartoval jej ich politický 

neúspěch v podobě třináctileté opozice. Během krušných 50. let se strana 

ocitla nejen mimo aktivní možnost ovlivňovat život v zemi, ale také 

v obrovské ideologické pasti a následné krizi, ze které se dostala až v 90. 

letech. Této krizi a ideologickým vzestupům a pádům bude věnována celá 

kapitola č. 4 a následující podkapitoly j i proto zmíní jen okrajově. 

2.8 Revizionismus na scéně 

Období vývoje Labour Party ve druhé polovině 20. století bylo pro stranu 

velmi těžké, jelikož procházela snahami zrevidovat své stanovy, zejména 

palčivou čtvrtou klauzuli stranické ústavy hovořící o masivním 

znárodňování jako konečném cíli labouristické politiky. Je to téma natolik 

významné pro vývoj stranické ideologie, že je mu věnována kapitola čtvrtá, 

které se zabývá pouze revizionismem. Názorový, ideologický a nakonec i 

doktrinální posun ve straně, ke kterému došlo až s nástupem Tonyho Blaira 
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za predsednícky stůl v roce 1992, se rodil ve velkých bolestech po téměř 

čtyřicet let. Následující podkapitoly se proto soustředí na další problémy 

vnitrostranické a také na externí vlivy, které pomohly Labour Party se 

formovat. 

2.8.1 Labour v JO. letech 

Rozkol a nejednotnost - to jsou slova charakterizující Labour Party v letech 

1950 - 1960. Labouristé sestavili vládu, v je j ímž čele stál Attlee, ale stáří a 

chatrné zdraví mu neumožňovaly být silným vůdcem. Podobný problém 

řešil i se svými členy vlády a poslanci. Mnoho z nich bylo v pokročilém 

věku, neschopno řídit zemi se silou a rozhodností, která je к takovému postu 

potřeba. Jelikož Attlee viděl, že jeho vláda je života neschopná, byly 

vypsány nové volby a v těch labouristé opět zvítězili, tentokrát s nejvyšším 

počtem hlasů, jakých kdy dosáhli - volilo je téměř 14 milionů lidí. Díky 

volebnímu systému ale získali většinu v parlamentu konzervativci (321 

křesel, zatímco labouristé jen 295) a staronovým premiérem země se stal 

v roce 1951 Winston Churchill. (Pelling, 1982, str. 107 - 109) 

Labouristé tedy museli odejít do opozice, ale namísto načerpání nových sil 

do politického boje, nastal ve straně avizovaný rozkol. Konference roku 

1954 odkryla několik dílčích problémů, jako např. hledání nástupce 

stínového ministra financí po zemřelém Greenwoodovi, otázka 

znovuvyzbrojování Německa apod. Vedle těchto marginálií, ale na povrch 

vyplul ideový rozkol, který nabyl obrovských rozměrů. Odstartoval 

neshodami mezi levým křídlem, které reprezentoval Aneurin Bevan, a 

pravým křídlem, které vedl Hugh Gaitskell. Bevan vedl levé křídlo 

labouristů, tzv. Bevanitů. Ti byli známí pro svoji kritiku nadměrného 

financování zbrojení (hlavně nukleární zbraně) a stáli v opozici к reformním 

postojům Clementa Attleeho. Když explodovala první anglická vodíková 

bomba roku 1955, Bevan vedl revoltu sedmapadesáti poslanců. (Pelling, 

1982, str. 110) Situace na politické scéně se změnila, když z funkce 

premiéra odešel Churchill a na jeho místo nastoupil Sir Anthony Eden. 

Téměř ihned rozhodl o nových volbách a ty se uskutečnily v květnu. Vyhráli 

v nich opět konzervativci a získali dokonce většinu v parlamentu (344 

poslanců oproti 277 labouristům). Strana se musela s takovýmto 
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neúspěchem nějak vyrovnat a během svých konferencí pokoušela najít 

východiska a příčiny svého neúspěchu. Mezi ty největší strana zařadila 

např. nedostatek dobrovolníků, kteří by pracovali pro stranu, nehospodárné 

nakládání s financemi strany apod. Zpráva doporučující další vývoj 

obsahovala zřízení speciálního orgánu při Národním výkonném výboru, 

který by dohlížel na organizaci strany a poskytovala zvláštní pomoc při 

práci s voliči a decentralizaci strany - svěřit moc do rukou regionálních 

kanceláří. Tato doporučení ale nemohla vyřešit ideologický spor, který se 

uvnitř strany rozhořel naplno v momentu, kdy Hugh Dalton, věčný 

propagátor a podporovatel mladých nadějí u labouristů, pomohl svému 

chráněnci Hugovi Gaitskellovi získat post šéfa strany. V otevřeném dopise, 

který Dalton poslal Attleemu, poukazoval na fakt, že nejen on, ale devět 

členů stínové labouristické vlády je starších šedesáti pěti let. Na tuto 

nepřímou výzvu reagovala většina stínových členů vlády svoji rezignací. 

Gaitskell byl nakonec zvolen předsedou strany (byl považován za ještě 

pravicovějšího než Attlee) a přinesl závan čerstvého vzduchu. Ovšem 

levicové křídlo stále v čele s Aneurinem Bevanem se nevzdávalo - Bevan 

zastával roli pokladníka strany a nakonec se mu podařilo získat podporu 

několika odborových skupin a také volebních obvodů. (Pelling, 1982, 

str. 110 - 115) 

Labouristé měli štěstí, že se pravicová vláda v roce 1956 znemožnila 

v Suezské aféře - Churchillův nástupce Anthony Eden ztrapnil sebe i svoji 

zemi v debaklu, při kterém průplav Británie nadobro ztratila. Labouristům 

nakrátko svitly naděje na vrácení se к vládě. Gaitskell a Bevan spolu začali 

proto spolupracovat, a můžeme říci, že úspěšně. Pod heslem „Zákon, ne 

válka" (Law not War) vedli velmi populární kampaň. Po zklidnění situace 

dal Gaitskell jako projev díků Bevanovi místo stínového ministra zahraničí, 

po kterém velmi toužil. (Pelling, 1982, str. 118) 

Pelling se domnívá, (1982) že ve volební kampani byli lepší labouristé, kteří 

měli skvělého, nyní j iž zkušeného řečníka Gaitskella, také vedli lepší 

televizní kampaň. Bohužel, ani tentokrát, přes spolupráci Bevana a 

Gaitskella socialisté nezvítězili. Ve volbách v roce 1959 získali „jen" 258 

křesel, zatímco jej ich největší konkurenti konzervativci obsadili 365 křesel 
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a ministerským předsedou se stal Harold Macmillan. (Pelling, 1982, 119) 

Labouristé museli na příležitost vládnout čekat ještě sedm let. 

2.8.2 Labouristé pod Wilsonovým vedením v 60. letech 

60. léta znamenala rekonvalescenci Labour Party a to díky jej ímu 

předsedovi Hughovi Gaitskellovi. Byl to on kdo neúnavně bojoval 

s levicovým křídlem, prosazoval modernizaci strany, a hlavně revizi Čtvrté 

klauzule stranických stanov, které byly sepsány Sidney Webbem v roce 

1918. Klauzule obsahovala sporný bod o veřejném vlastnictví výrobních 

prostředků, který byl chápán jako cíl labouristické strany. Gaitskell se 

domníval, že v 60. letech 20. století byla taková formulace zastaralá, 

ideologicky dlouhodobě neudržitelná a nemohla oslovovat voliče. Bohužel, 

přes neúnavný boj (který bude rozveden do detailů v následující kapitole) se 

předsedovi nepodařilo revizi Článku IV ve straně prosadit. 

Do předsednického křesla byl nakonec v roce 1963 (tedy v rok Gaitskellovy 

smrti) zvolen zástupce jeho znepřáteleného tábora Herold Wilson. On vedl 

stranu do nadcházejících voleb s programem nazvaným „Ukazatele pro 

šedesátá léta" (Signposts for the Sixties). Tento volební dokument se vedle 

dalšího znárodňování soustředil na ekonomické stimuly, především 

používáním fiskální politiky a administrativních opatření. Wilson ve svých 

projevech také často zdůrazňoval orientaci labouristů na podporu vědy a 

vzdělávání. (Fielding, 2003, str. 37) 

Tento spis také reagoval na situaci vědecké revoluce, kde bylo více než 

jindy nutné dbát na dobré celospolečenské služby, na humanitu a alokaci 

národních zdrojů. Jedním z důležitých ukazatelů bylo ekonomické 

plánování. Labouristé si přáli zasadit se o zlepšování sociálních služeb -

pro zlepšení životní úrovně obyvatelstva obecně a pro plnou zaměstnanost. 

Ukazatele šedesátých let si předsevzaly znovu upozornit na výtečnost a 

výhody veřejného vlastnictví, mimo jiné tím, že se strefovaly, mnohdy až 

pejorativně, do kapitalismu a jeho důrazu na soukromé vlastnictví. 

Zdůrazňovaly oligopolistické tendence privátního průmyslu, soukromý 

sektor označovaly jako „vládnoucí kastu", (Jones, 1996, str. 68) která, ač 

sama nevelká, řídí životy mnohých a to pouze skrze honbu za výdělkem. 

Wilsonovi se podařilo stranu opět po dlouhé době stmelit. Díky jednotnému 
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vystupování vyhráli labouristé volby se ziskem 44,1% což znamenalo 317 

poslanců. Zaručovalo j i to velice slabou většinu, ale byl to ukazatel 

navrácení se labouristů к moci. (Pelling, 1982, str. 131) Po volbách v roce 

1964 Wilson okamžitě sestavil vládu, ale vládnout nebylo snadné, labouristé 

měli nezáviděníhodnou pozici. Ukázalo se, že za jej ich vítězstvím nestála 

ani tak přízeň voličů labouristickým myšlenkám, jako spíše nechuť volit 

konzervativce. Voliči také s mnohými rozhodnutími kabinetu nesouhlasili. 

Museli se potýkat se špatným rozpočtem a bilance zahraničního obchodu 

nebyla příliš dobrá. Ovšem zdálo se, za labourističtí ministři Wilsonovy 

vlády byli lépe připraveni čelit ekonomickým nástrahám, než byli jejich 

předchůdci. Pracovali společně a podařilo se j im zamezit devalvaci libry a 

vyrovnat bilanci zahraničního obchodu. (Jones, 1996, str. 68 - 70) 

Labouristům se dále podařilo splnit mnoho bodů ze svých předvolebních 

proklamací: zřídili ministerstvo technologie, sepsali Národní plán, založili 

Industriálni reorganizační korporaci, je j ichž hlavní úkol byl adresování 

státních investic do korporátních společností, (tak si vláda zajišťovala 

kontrolu nad soukromým sektorem) znárodnili mnoho odvětví, např. 

železárny, vodárny, ale několik ponechali v soukromých rukou, např. 

letecký průmysl. Tato neochota pokračovat v programu strany, zvedla opět 

vlnu nevole z řad levicových členů Labour Party. (Jones, 1996, str. 68 - 70) 

Mezi další počiny Wilsonovy vlády byly změny v sociální oblasti, po 

kterých revizionisté dlouho volali, jako např. zvýšení školní docházky na 16 

let, podpory v nemoci a nezaměstnanosti, důchody a reorganizace středního 

školství. 

Na poli sociální politiky se ale úspěch nedostavoval: před volbami strana 

slíbila zvýšení penzí a dávky v nemoci a nezaměstnanosti, ale vzhledem ke 

stále nedobré ekonomické situaci tyto benefity na čas odložila, (ačkoliv 

platy poslanců velmi vzrostly). Levé křídlo labouristů o sobě také začalo 

dávat vědět a to v souvislosti s kontroverzní účastí Británie ve válce ve 

Vietnamu.26 Wilson chtěl udržet roli Británie jako prvního spojence 

mocných USA, ale spojenectví v tak odsuzovaném konfliktu mu vyneslo 

26 Na této válce měli zájem Američané - jejich intervence na straně jižního Vietnamu dosáhly takové 
intenzity, že jejich bomby brzy nezasahovaly jen nepřátelské jižní území, ale také území Číny. 
Britové nekriticky podporovali Američany v jejich jednání s tím, že zástupci severního Vietnamu 
s nimi odmítají jednat. 
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nejen kritiku z řad vlastních, i opozičních, tak i veta francouzského 

prezidenta de Gaullea při pokusech Británie o vstup do Evropského 

hospodářského společenství. (Rovná, 2004, str. 35) 

Potíže v zahraniční politice byly pravděpodobně důvodem pro Wilsonovo 

rozhodnutí nechat na jaře roku 1966 rozpustit parlament. Soudil, že bude 

lépe rozdat karty znovu, protože výsledky voleb v jednolitým hrabstvích 

ukazovaly, že labouristé se stále těší voličské přízni. Henry Pelling (Pelling, 

1982, str. 137) se domnívá, že kampaň, kterou labouristé vedli, byla velmi 

hloupá. Politici nenabídli svým voličům vůbec nic nového, zněla jen 

prázdná slova, např. Wilson ve snaze zapůsobit na Brity se začal 

prezentovat jako „pragmatický leader" (Pelling, 1982, str. 137) a slogan pro 

volby zněl „Víte, že labouristická vláda funguje" (You Know Labour 

Government Works) (Tamtéž) Ačkoliv byla kampaň tolik kritizována a ve 

svém závěru vyznívala pouze jako volba Heath - Wilson, tak ji druhý 

jmenovaný vyhrál. Labouristé zvítězili se 48% hlasů, což je opravňovalo 

obsadit 364 křesel v parlamentu a po druhé ve své historii dostali do rukou 

takřka neomezenou moc. Labouristický parlament roku 1966 zažíval 

největší slávu na poli domácí politiky, kde kombinace ministerských 

schopností a čerstvost řadových poslanců učinila přítrž starému rozdělení na 

levé a pravé křídlo. 

2.8.3 Problémy s odbory a ekonomické neúspěchy 

Síla odborů po volbách v roce 1966 u labouristů slábla. Bylo to způsobeno 

z velké části tím, že více jak polovina poslanců měla vysokoškolský titul a 

nemuseli být nutně odborovými členy a finančně na nich nebyli závislí. Na 

parlamentních židlích sedělo mnoho talentů, ale ani to, bohužel, neodvrátilo 

od labouristů voličskou nelibost. V krajských volbách let 1968 - 1969 

ztratili mnoho pozic a tak bylo jej ich parlamentní působení značně 

oslabeno. Přišli o všechny své pozice v Londýně, které drželi od roku 1934. 

(Pelling, 1982, str. 139) 

Důvody takového krachu lze nalézt v ekonomických neúspěších. Wilson a 

jeho kancléř James Callaghan začali svůj boj s nestálou ekonomikou 

opatřeními к zastavení devalvace národní měny. Příliš neuspěli a nakonec se 
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uchýlili к opatřením, která sami kritizovali, když se jich dopouštěli 

konzervativci. (Restrikce valut, zvýšení daní na tabák, víno, apod.) Sáhli 

dokonce i ke zmrazení platů. 

V zimě 1966 - 1997 se zdálo, že vládní opatření proti pádu libry zabrala, 

ale na úkor zvýšené nezaměstnanosti, která byla na dvou a půl procentech. 

К devalvaci měny ale nakonec došlo. Kvůli těmto ekonomickým problémům 

vláda musela sáhnout к nejméně oblíbenému řešení: zvýšila daně a to daň 

z obratu (předchůdce DPH) a zaměstnaneckou daň . 

Uvnitř strany došlo ke krizi a nezpůsobily j i tradičně rebelující levé třídy, 

ale i loajální jádro, které bylo nespokojené s vedením a vládnutím. Premiér 

se rozhodl rozpustit parlament a vypsat nové volby. 

Ekonomické problémy neumožnily vládě realizovat svůj sociální program. 

Slíbili postavit pětsettisíc nových domů mezi léty 1969 - 1970, což se 

nepodařilo. Rostly také veřejné výdaje na vzdělávání - na pedagogických 

fakultách bylo více studentů a ve školách, po povinné docházce do 16 let, 

také. Byla založena tzv. „Open university" tj. vzdělání pro ty, kteří 

z jakéhokoliv důvodu nemohli vystudovat dříve, v mládí. (Pelling, 1982, str. 

147 - 150) 

O pozitivech v činnosti labouristických poslanců můžeme mluvit při 

schválení moderních norem, jako byly legalizace potratů, homosexuality, 

usnadnění rozvodu, zrušení trestu smrti a další. 

Před dalšími volbami vznikla brožura s fotografií Wilsona a sloganem: 

„Dnes je Británie silná, pojďme z ní učinit skvělé místo k žití" (Now 

Britain 's Strong Let 's Make it Great to Live in). (Pelling, 1982, str. 151) 

Volební průzkumy ukazovaly, že přes všechny nesnáze to budou opět 

labouristé, kteří volby vyhrají. Navíc v průzkumech oblíbenosti vždy 

vynikal Wilson nad Heathem. Vlastní výsledky ale přinesly pro levou část 

politického spektra velké zklamání: volby v roce 1970 vyhráli konzervativci 

se 330 křesly, oproti 287 poslaneckými křesly pro labouristické 

představitele. (Pelling, 1982, str. 154) Tyto volby měly jedno prvenství: 

poprvé se j ich účastnili lidé starší 18 let, kterým to bylo umožněno zákonem 

z roku 1969. (Fielding, 2003, str .29) 

V čase usmiřování po krušných 50. letech vydala strana prohlášení „Labour 

v šedesátých letech" (Labour in the Sixties). Tento dokument sepsaný 
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Shorem a Phillipsem se distancoval od revizionistických snah. Představoval 

labouristický náhled vědecké revoluce, ve které se země nacházela. Tuto 

revoluci vnímali jako dobrý příklad pro ospravedlnění svých snah o co 

největší veřejné vlastnictví a kontrolu ekonomiky společně s centrálně 

plánovaným hospodářstvím. Na rozdíl od jej ich rivalů, toryů, věřili 

labouristé, že koncentrace ekonomické síly pomůže, zvláště v této nové 

době, prospěchu celku. Jeho autoři věřili, že: „Naše socialistické ideje 

budou obhájeny v 60. letech, jelikož je zřejmé, jak nikdy dříve, že nový 

poválečný kapitalismus vytváří své vlastní nepřekonatelné problémy, a že 

v čase vědecké revoluce musí demokracie, pokud chce přežít, zamýšlet své 

možnosti pro vytvoření obecného dobra." (Jones, 1996, str. 65. Vlastní 

překlad) 

Wilson rezoluci nadšeně podpořil a rozdmýchal tak četné narážky v tisku ze 

strany konzervativců, že socialismus a veřejné vlastnictví jsou zastaralými 

koncepty. Strana tímto prohlášením chtěla ujistit své skalní voličstvo, že se 

ani o píď nehodlají posunout od svých tradičních ideových východisek. 

Wilsonova verze socialismu byla technokratický kolektivismus, který 

zdůrazňoval efektní a účelovou veřejnou kontrolu ekonomických a 

vědeckých zdrojů a to se líbilo stranické pravici, jel ikož Wilson počítal 

s pokračujícím vývojem smíšené ekonomiky, zatímco propagoval 

modernizaci jako podmínku pro ekonomický růst a zlepšení v sociální 

oblasti. 

Volby do stínového kabinetu uvnitř labouristů ukázaly silnou pozici 

pravého křídla a těch, kteří podporovali vstup Británie do Evropského 

hospodářského společenství (EHS). Vedení odborů bylo spíše na levé 

straně, což způsobilo problém. Vláda Edwarda Heatha začala vyjednávat o 

vstoupení země do společenství (de Gaulle odstoupil), ale konference 

labouristů rozhodla o odmítnutí takového stanoviska a sice hlasy zástupců 

odborů. 28. července 1971 Národní výkonný výbor hlasoval proti vstupu 

Británie a doporučil svým poslancům rozhodnout stejně. Z labouristických 

podporovatelů na pravém křídle strany se tak stali najednou její rebelové. 

Návrh na vstup Británie do EHS byl nakonec parlamentem přijat a země se 

stala členem Společenství 1. ledna 1973. (Rovná, 2004, str.36) 

- 5 1 -



К zákonům které konzervativci prosadili a které labouristé velmi kritizovali 

patřil i Zákon o pracovních poměrech (Industrial Relations Act) z roku 

1971. Zákon nařizoval nutnost odborů registrovat se podrobněji a 

formálněji, než tomu bylo v minulosti a byl zřízen úřad, který nakládal 

s praktikami postavenými novou úpravou mimo zákon, jako např. 

neoficiální stávky, neochota zaměstnavatelů uznat zaregistrované odbory 

apod. Odbory, které neměly příliš pochopení pro podobná nařízení, 

s novými pravidly spokojeny nebyly. Šéfové odborů doporučili svým 

členským organizacím neregistrovat se a ani nevyužívat nově zřízeného 

úřadu při řešení svých problémů. К soudu se dostaly jen dva případy, které 

skončily pro odbory neslavně: byl j im zabaven majetek, když odmítly 

zaplatit pokutu soudem vyměřenou. Odbory na vzniklou situaci zareagovaly 

svoláním jednodenních stávek. Tato vyostřená situace opět sblížila odbory 

s labouristy. 

Hlavní cíl vládního nařízení Zákona o pracovních poměrech byl snížit 

výskyt stávek, což se nakonec nepodařilo. Vláda chtěla oživit ekonomiku 

omezením platů a také snížením cen. 

Situace se vyhrotila v lednu roku 1974, kdy horníci rozhodli o národní 

stávce. Tato akce byla u horníků běžná, ale nový zákon ji nedovoloval. 

Premiér Heath se rozhodl nestavět na odpor a ve velmi vypjaté situaci 

vyhlásil narychlo celostátní volby: 28. února 1974. Labouristé měli v té 

době snad nej levicovější program za celou svoji historii. Wilson šel do boje 

se sloganem „Pojďme pracovat společně" (Let Us Work Together) (Pelling, 

1982, str. 160) - sliboval projednání nových podmínek pro vstup země do 

zóny volného ochodu, ale také obsahoval článek, který mluvil o 

„ fundamentálním a nezvratném obratu v balanci bohatství a vlivu ve 

prospěch pracujících a jejich rodin. " (Tamtéž. Vlastní překlad) Z toho 

vyplývalo zavedení daně z majetku, pozůstalostní daně a znárodnění 

pozemků a minerálních zdrojů, znárodněn měl být ještě další průmyslový 

majetek a měla být založena společnost, která by dohlížela na chod státních 

j T s 

27 Což by se bývalo mohlo podařit, nebýt Yom Kippurské války mezi Egyptem a Izraelem na podzim 
roku 1973. Arabské státy neúměrně zvýšily cenu ropy, což v Británii znamenalo obrovský růst 
inflace a problémy s dodávkami energií. Vláda se rozhodla být velmi tvrdou, nechtěla ustupovat 
nárokům pracovníků na zvýšení platů a raději sáhla k úsporným opatřením, jako byl např. úplný 
zákaz sledování televizního vysílání po půl jedenácté večer. (Fielding, 2003, str. 35) 
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podniků. Dokument také vysvětloval termín „sociální kontrakt" tedy stav 

vztahu budoucí labouristické vlády s odbory. (Odbory by kooperovaly 

s vládou v otázkách nutnosti zmrazení platů a na oplátku by vláda bojovala 

proti cenám a nájmům a sociální nerovnosti.) 

Volby skončily těsnou výhrou labouristů, získali 301 křesel oproti 297, 

které patřily konzervativcům. Nejprve se o sestavení vlády pokusil Heath, 

ale jednání s liberály neuspělo a tak se vesla ujal opět Wilson. 

Labouristický předseda okamžitě prohlásil, že jeho vláda bude 

jednobarevná, menšinová a že labouristé nehodlají dohadovat kompromisy 

s ostatními. 

Wilsonova vláda ale nepřežila déle jak devět měsíců a v listopadu 1974 se 

konaly další volby, které labouristé opět vyhráli a získali oproti volbám 

únorovým navíc ještě osmnáct poslanců. Labouristé se do boje vydali se 

sloganem „Británie vyhraje s labouristy" (Britain Will Win with Labour). 

Zdůrazňoval sociální kontrakt s odbory, sliboval zákon na ochranu 

zaměstnanců a sliboval založení „assemblies" (shromáždění) ve Skotsku a 

Walesu. Za svou krátkou dobu ve vedení země stihli uspořádat referendum o 

setrvání Británie v EHS. (Referendum slíbili ve svém volebním manifestu.) 

Názory stranických orgánů byly velice nejednotné, ale občanskému ANO, 

pro setrvání země ve Společenství pomohla zřejmě distribuce Bílé knihy.25 

Tento dokument obsahoval lepší podmínky členství pro Británii, kterých 

vláda docílila na summitu v Dublinu v roce 1975. (Rovná, 2004, str. 37) 

Proti labouristům se na konci 70. let postavila do předvolebního boje velice 

silná opozice zastupovaná Margaret Thatcherovou a Davidem Steelem. 

Konzervativci slibovali vysoké hypotéky a na konci kampaně Heath navrhl 

vládu národní jednoty, do které by byly vítězem voleb přizvány všechny 

úspěšné strany. Samotné hlasování dopadlo podobně jak to předešlé: 

Labouristé uhájili těsné vítězství se 39,2% což dávalo 319 křesel oproti 277 

křeslům pro konzervativce, o jej ichž přízeň se v nadcházejícím volebním 

období musela labouristická vláda ucházet. (Fielding, 2003, str.35) 

Ekonomice se příliš nedařilo - inflace v zimě 1975 - 1976 byla stále vysoká 

a nezaměstnanost byla na 5%. (Pelling, 1982, str. 166) Vláda začala být 

28 Dokument zásadního charakteru vydávaný vládou či Evropskou unií. Oficiální soubor návrhů 
v určité politické oblasti (Rovná, 2004, str. 37) 
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velice nepopulární a snad právě to mohl být důvod překvapivé rezignace 

Harolda Wilsona'9 v březnu 1976. Nahradil ho pravicověji orientovaný 

James Callaghan (ve finálním souboji se utkal s levicovým Michalem 

Footem), který sestavil nový kabinet. Bohužel i ten se musel potýkat ve 

druhé polovině 70. let se značnými ekonomickými problémy - export 

nerostl, inflaci a nezaměstnanost se nedařilo vyléčit, britská libra se 

propadla v hodnotě. Situace dospěla tak daleko, že si musela Britanie 

požádat o půjčku u mezinárodního měnového fondu, který ji ale podmínil 

limity na veřejné utrácení a restrikcemi v půjčkách. Strana ztrácela na síle, 

v krajských volbách ztratila několik křesel. Margaret Thatcherová vyslovila 

vládě nedůvěru, což přimělo Callaghana hledat partnery a podporu 

v ostatních stranách. Nakonec pomoc nalezl u liberálů, ale účelový pakt 

(Lib-Lab pact) j im vydržel pouhý rok. (Pelling, 1982, str. 171 - 173) 

2.8.4 „ Zima nespokojenosti " 

Rok 1978 znamenal pro Británii ekonomické oživení. Ačkoliv všechny 

ekonomické ukazatele vykazovaly dobré výsledky, Callaghenova vláda 

musela čelit ostrým kritikám v parlamentu. Steel odmítl nadále udržovat 

jejich dohodu, protože jeho strana nebyla spokojena se zákony, které 

kabinet produkoval. Následovaly spory o převedení určité moci stranám 

Walesu a Skotska. Přidaly se problémy v zimním období, nastalo tzv. 

období „Zimy nespokojenosti" (The Winter of Disconent). (Fielding, 2003, 

str. 105 - 106) Stávka střídala stávku (stávkující požadovali vyšší platy) a 

pokusy vyjít protestujícím vstříc, v čase ekonomické krize, ostře ironicky 

kritizovala Margaret Thatcherová. Když skončila dohoda o podpoře 

liberálů, spoléhali se labouristé na podpory Skotské a Velšské národní 

strany. Když se ale v roce 1979 konala referenda o předání pravomocí na 

tyto dvě země, to týkající se Welsu bylo zcela odmítnuto a pro to skotské 

nepřišel hlasovat dostatečný počet lidí, takže bylo neplatné. Za těchto 

podmínek nemohla labouristická vláda čekat podporu od nacionálních stran, 

v hlasování o důvěře, které znovu vyvolala Thatcherová, prohráli, a 

Callaghan musel rozpustit parlament. Po volbách v roce 1979, kdy 

29 Vedl stranu 13 let a byl celkem čtyřikrát premiérem. 
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labouristé utrpěli porážku, pronesl Gallaghan památnou větu: „v historii 

naší země jde o výjimečný moment, protože se na toto místo dostala poprvé 

žena." (Pelling, 1982, str. 174. Vlastní překlad) Mluvil o místě britského 

premiéra a Margaret Hildě Thatcherové. 

Callaghan byl na postu leadera vystřídán Michaelem Footem. 24. ledna 

1981 se konala mimořádná konference labouristické strany. Rozhodlo se, že 

v příštích stranických volbách, kde se měl zvolit nový předseda, dostanou 

odbory 40% hlasů a obvodní strany stejně tak jako parlamentní strana po 

30%. Strana se pod tíhou monetaristického konzervatismu ubírala ve svém 

formování až příliš doleva, což nesneslo několik jej ích členů, např. William 

Rodgers, Roy Nankine či David Owen a vytvořili vlastní stranu, Sociální 

demokracii. (Pelling, 1982, str. 176 - 177) 

Nerozhodný Michael Foot byl vystřídán charismatickým Neilem 

Kinnockem, který se v době labouristické opozice stal vyrovnaným 

protihráčem „železné" premiérky. Ačkoliv patřil spíše к levému křídlu své 

strany, podařilo se mu svoji stranu dostat na levý střed v politickém spektru. 

Jako uvědomělý politik opouštěl zastaralá dogmata své strany, podporoval 

smíšenou ekonomiku a podporoval členství své země v mezinárodních 

organizacích. (Rovná, 2004, str. 168 - 169) 

Margaret Thatcherová se stala premiérkou v květnu 1979 a vládla pod 

konzervativní vlajkou jedenáct let. Po jej í rezignaci v roce 1990 ji na 

premiérském postu vystřídal John Major, který byl v čele vlády až do roku 

1997. Labouristé tedy prohráli několik celostátních voleb a byli nuceni 

setrvat v opozici po dlouhých osmnáct let. 

Vyhrát volby se labouristům podařilo až v roce 1997, kdy je už tři roky vedl 

velice úspěšný labouristický politik Antony Charles Lynton Blair.50 

30 Podrobně o éře Labour party pod vedením Tonyho Blaira v kapitole č. 6. New Labour 
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3. Ideologický a programový vývoj v Labour Party - na 

vlnách revizionizmu 

3.1 Ideologické základy 

Veřejné vlastnictví je jedním z klíčových témat socialistického závazku, 

ústředním tématem socialistické ideologie. Labour Party měla tento způsob 

ekonomické produkce zakotven ve svém programu od svého založení. Po 

šedesáti letech od vzniku strany prohlásil Emanuel Shinwell, člen první 

majoritní labouristické vlády, na konferenci v Brightonu v roce 1957, že 

stojí za tímto historickým odkazem labouristů. (Jones, 1996, str. 59) 

Jeho prohlášení vzbudilo neutuchající debatu v Labour Party (a samozřejmě 

i mimo ni) o statusu této koncepce jak v mezích ideologických tak prakticko 

- politických. 

Na ranou Labour Party mělo samozřejmě vliv mnoho historických událostí a 

ideologií, např. sociální liberalismus, viktoriánské reformy, revoluční 

sociální ideály Fabiánské společnosti či, řečeno s Marxem, „třídní 

uvědomění" dělnické třídy a jej ích potřeb. Autor knihy Remaking the 

Labour Party Tudor Jones (Jones, 1996) dokonce popisuje ideologický stav 

strany jako „směsici nových a starých ingrediencí přidaných do jednoho 

hrnce často v naprosto namátkovém pořadí." (Jones, 1996, str. 2. Vlastní 

překlad) 

Labour Party byla od svého počátku svázána (ideologicky i finančně) 

s odborovým hnutím a jeho požadavky, což se na počátku 60. let, kdy 

labourističtí poslanci byli i zástupci inteligence, ukázalo být neudržitelným 

závazkem. Strana musela nutně reagovat na modernizaci společnosti, která 

změnila strukturu obyvatel. Aby strana udržela voličskou atraktivitu musela 
U w » 

nutně projít modernizací, revizí, po které začal nejhlasitěji volat v 50. letech 

Hugh Gaitskell. 
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Centrálním bodem labouristického programu bylo od roku 1918 přihlášení 

se к politice veřejného vlastnictví. Fabiáni měli tuto myšlenku ve svém 

programu od roku 1887. Sidney Webb, autor labouristického programu, byl 

také je j ím zastáncem a ideologicky ovlivnil teprve vznikající Nezávislou 

Labour Party, která si tento koncept přivlastnila v roce 1893 během 

inaugurační konference. Během vzniku hnutí odborových svazů to byl 

vlivný Keith Hardie, který se zasazoval o zestátnění dolů, železnic apod. 

Tento silný hlas byl ale veden spíše pragmatickou motivací než nějakými 

doktrinálními vizemi - Hardie byl především vůdce skotských horníků a ti, 

stejně jako ostatní dělníci, žádali vyšší platy, lepší pracovní podmínky, 

úpravu pracovní doby a domnívali se, že stát j im jako vlastník jejich 

podniků musí vyjít vstříc. Labour Party tyto snahy podporovala a dá se tedy 

říci, že labouristická politika v raných letech své existence byla čistě 

v rukách zájmových skupin. 

Rok 1918 přinesl předěl pro stranu, protože došlo ke dvěma významným 

událostem. První byla výroční konference v únoru, kde strana přijala novou 

ústavu a organizační strukturu. Druhou událostí byla konference v květnu 

1918, kde byl odhlasován materiál Sidneyho Webba Labour a nový sociální 

pořádek. Stanovy strany obsahovaly také několik dokumentů, tzv. cílů 

strany a jedním z nich byl jej ich největší záměr na domácí politice vepsaný 

do Klauzule IV,. čtvrté části, která říká, že se labouristé zasadí o „Zajištění 

plodů práce dělníků rukou či mozkem a nej spravedlivější distribuci jaká je 

možná na základě veřejného vlastnictví prostředků výroby... " 31 

Význam Čtvrté klauzule tkví také v tom, že po první světové válce sílily 

hlasy těch, kteří si přáli státní intervence, řízení ekonomiky a ohrožovali tak 

vše, co bylo politikům laissez-faire svaté. Z toho důvodu životní úroveň 

pracujících stoupla. Labouristé napsali Čtvrtou klauzuli jako reakci na tento 

stav a také jako zábranu útěku voličů ke komunistům. (Fielding, 2003, str. 

4) 

Labouristický nový dokument, zavazující se к transformaci celé společnosti, 

způsobil ideové rozdělení s liberálními reformisty. Jedním z pilířů této 

změny měla být „demokratická kontrola průmyslu". (Fielding, 2003, str. 5) 

31 Celý úryvek textu viz strana 21 této práce 
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Jones (Jones, 1996) nabízí názor Beera, který se domnívá, že kroky v roce 

1918 měly výraznou funkcionální a také normativní důležitost pro stranu, 

protože tím navrhla voličům svůj způsob vidění světa a uspořádání 

společnosti a definitivně se oddělila od liberálů, což bylo nesmírně důležité 

pro profil a image strany. (Jones, 1996, str. 6) 

Další dimenzí v ideologii strany byl ethos, tj. je j í charakteristické znaky 

v podobě hodnot a tradic, které strana získala díky zkušenostem britského 

dělnictva. Tyto zkušenosti zahrnují vykořisťování dělnické třídy a také 

vznik jejich obranných organizací, t j . odborů. Pro stranu tudíž nemohlo být 

lehkým úkolem „zbavit" se svých spřátelených organizací, které ji pomohly 

založit, finančně je podporovaly a dodávaly j im straníky. Krom těchto 

materiálních výhod to byly právě výše zmíněné zkušenosti, které Labour 

Party pomohly formovat jej í sociální cítění, solidaritu a empatii. (Jones, 

1996, str. 8) Jak bude uvedeno a detailněji rozpracováno dále, byl to právě 

tento odkaz, který mnozí straníci viděli ztělesněn ve Čtvrté klauzuli. 

Jones přidává do své analýzy ještě zajímavý pohled Barkera, (Jones, 1996, 

str. 9) který popis obohacuje o pohled „politického mýtu". Od mýtu 

v tradičním smyslu slova se liší pouze tím, že popisuje politické prostředí a 

jeho fenomény. Autor uvádí, že jedním z mýtů je např. marxistická 

představa kolapsu kapitalismu. Z takového mýtu se potom odrážejí 

neracionální představy, způsoby řešení a někdy i ideologie, které logicky 

stojí na vratkém základě. Duverger se přidává, že takové politické mýty 

mohou být velmi účinnou zbraní v rukách politiků к ovlivňování mas. 

Politický mýtus musí vždy vycházet z nějaké události, která ale je, buď 

chybně, nebo záměrně chybně, interpretována a stejně je nakládáno i 

s predikcí budoucích událostí. Takto účelově představený scénář pak, dle 

Duvergera, je nejlepším způsobem, jak obyvatelstvo zmobilizovat. (Tamtéž, 

str. 11) 

Labouristé začali žít takový mýtus svým ideologickým zakotvením v roce 

1918, kdy uprostřed „nespravedlivé" kapitalistické společnosti vzniká 

socialistická strana. Jeho pokračováním mělo být ustavení labouristické 

vlády, která pomocí svých socialistických doktrín změní celou společnost 

v socialistickou. Výsledkem mělo být dosažení přeměny celého 

Commonwealthu na Socialistický Commonwealth. (Jones, 1996, str. 39) 
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Prvním dokumentem proklamujícím socialismus byl v roce 1918 Labour a 

nový sociální pořádek. V roce 1928 přidala strana Labour a národ (autorem 

byl Richard Tawney, představitel křesťanského či etického socialismu) a 

roku 1934 Za socialismus a mír. Druhý z dokumentů pokračoval v rétorice 

Nového pořádku, když požadoval znárodnění oblastí jako průmyslová a 

zemědělská krajina a označoval je za oblasti tak drahé, že nemohou být 

dány všanc privátnímu sektoru, který by z nich jen profitoval. Poslední 

jmenovaný dokument byl ještě naléhavější, když mluvil o potřebě „drastické 

reorganizace". (Jones, 1996, str. 18) Morrison přišel ve 30. letech s poněkud 

odlišnou vizí realizace labouristického socialistického plánu. Navrhoval 

vytvořit národní korporace, které by veřejný majetek spravovaly. Kritizoval 

stranické chápání veřejného vlastnictví a svoji koncepci nakonec prosadil. 

Jeho názor byl podkladem pro program „Pojďme čelit budoucnosti" v roce 

1945 a konkrétně byl rozpracován Attleeho vládou v jej ích legislativních 

dokumentech. 

Zdá se, že ideologický konsensus, který trval ve straně několik desetiletí a 

kterému se těšilo dlouhé období Attleeho vlády, se roztříštil po jej ím pádu 

v roce 1951. Celé vládní období od konce druhé světové války měla strana 

možnost realizovat svůj levicový program,52 ale na počátku 50. let museli z 

vrcholných postů odejít. Rok 1951 je tedy chápán, jako počátek 

revizionistického období v Labour Party. 

3.2 Vznik revizionismu v Labour Party 

Termín „revizionista" má dlouho tradici. V nejobecnějším smyslu znamená 

„obhajobu revize neboli přepracování politické teorie, která se liší od 

minulých výkladů, s cílem předložit „správnější" pohled." (Heywood, 1994, 

str. 286) 

Původně bylo termínu užito pro pokusy Eduarda Bersnteina vzkřísit některé 

marxistické závěry. Ve dvacátém století se výrazu užívalo nejen pro 

reformisty sociálně - demokratického typu, ale i pro mladé komunisty 

zbavené iluzí a dokonce pro leadery komunistického establishmentu. 

32 Připomeňme masivní zestátňování, zákony o veřejném zdravotním pojištění apod. 
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Revizionismus uvnitř Labour Party se objevil v 50. letech a usiloval o 

reformulaci socialistických principů a celkovou změnu labouristických 

východisek podle nových, změněných podmínek ve společnosti. 

Labouristický revizionismus byl nejjasněji formulován v díle Antony 

Croslanda Budoucnost socialismu (Future of Socialism) vydaném v roce 

1956. Tímto rokem se zahájila nej důležitější revizionistická éra. V čele 

obrody stál sám labouristický předseda Gaitskell, kolem kterého se 

soustředili ostatní, zejména redaktoři časopisu Socialistický komentář, což 

byl magazín organizace Socialistická unie. Intelektuálem celého „hnutí" byl 

zmiňovaný Crosland. Předchůdci labouristického revizionismu byli vzdělaní 

londýnští intelektuálové, kteří ve 30. letech 20. století zformovali několik 

základních myšlenek a vtiskli je Labour Party. Mezi ně patřili např. Hugh 

Dalton, Herbert Morrison, Evan Durbin, Douglas Jay a samozřejmě Hugh 

Gaitskell. Všichni tito intelektuálové hovořili o keynesiánství a o 

makroekonomických intervencích. Hlavní myšlenky revizionismu 50. let se 

dají shrnout do dvou bodů, které se velmi odchýlily od tradičního 

ortodoxního chápání. Prvním byla polemika s názorem, že pravý 

socialismus musí být podpořen co nej větším znárodněním majetku. Druhým 

bodem byla ideologická reinterpretace - revizionisté v duchu liberálních 

ideálů neodmítali soukromé vlastnictví, protože centrem jej ich zájmů se 

stala trojice sestávající z osobní svobody, sociálně spravedlivého státu a 

sociální rovnosti. (Jones, 1996, str. 41) 

Formulace těchto idejí byla odpovědí na dokončení znárodňování za 

Attleeho vlády a měla být také hrází proti opozičním představám uvnitř 

strany, tedy těm, které zastávali tzv. „fundamentalisté". Mezi ně patřili 

Bevanité, tvrdé levicové křídlo, požadující zcela socialistickou ekonomiku. 

Proti nim stáli ještě nepříliš aktivní „konsolidátoři" (vče l e s Herbertem 

Kortisonem) kteří chtěli nejprve rozběhnout znárodněné podniky а к další 

nacionalizaci postupovat opatrně. Mezi tyto dvě soupeřící hlediska se 

dostalo třetí, to revizionistické. (Tamtéž) 

Gaitskell se spolu s Croslandem domníval, že pro post-kapitalistickou 

společnost není vůbec důležité, kdo je vlastníkem výrobních prostředků. 

Tato myšlenka ho dovedla až к závěru, že tradiční klišé o socialismu, pro 

který je nutným předpokladem veřejné vlastnictví, je dávno překonané, a že 
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je proto nutné zrevidovat stranickou ústavu, která přesně toto klišé 

obsahuje. Těmito názory si ale rozhněval mnoho svých kolegů. Mnozí 

z nich se domnívali, že veřejné vlastnictví je jedinou možnou cestou ke 

spravedlivé, beztřídní společnosti, jiní se zase báli, že pokud se strana vzdá 

tohoto konceptu, stane se zcela nečitelnou pro voliče. 

Revizionisté se ve svých kritikách dostali až к revizi samotné staré 

myšlenky socialismu: že nejlepší způsob jak dosáhnout sociálně spravedlivé 

společnosti je přerozdělovat bohatství skrze přivlastnění si příjmů 

kapitalistického majetku. Oba, Crosland i Gaitskell ukazovali, že převzetí 

podniků státem nutně neznamená lepší přerozdělování příjmů. 

Nacionalizace, která proběhla, přinesla zemi řadu problémů, (podniky 

například nevěděly, komu jsou přímo zodpovědné, zda-li parlamentu, 

zaměstnancům nebo zákazníkům) což upevnilo hlasy revizionistů a vyvolalo 

debaty o jiných možných formách veřejného vlastnictví. Jedním z jejich 

návrhů bylo vytvořit soutěžeschopný státní podnik a zakoupení státních 

podílů v soukromém průmyslovém odvětví. Zašli tak daleko, že nakonec 

představili koncepty, které měly myšlenku veřejného vlastnictví nahradit 

zcela. Zvláštní pozornost byla věnována fiskálním „zbraním", pro Croslanda 

to znamenalo širokou škálu zdaňování. (Jones, 1996, str. 41 - 42) 

Další revizionistická myšlenka zahrnovala přeformulování socialistických 

cílů ve vztahu к určitým etickým hodnotám - s jasným důrazem na sociální 

rovnost. Tato výzva ihned přezkoušela jakýkoliv pohled na socialismus jako 

formu ekonomické organizace, která má být dosažena skrze postupné 

znárodnění průmyslu. V centru Gaitskellovy filosofie byla myšlenka 

rovnosti všech lidí. V jeho podání nešlo o rovnost finančních prostředků, ale 

spíše o beztřídní společnost, kde by nebylo možné někoho označit za 

zástupce třídy jiné než je on sám. 

Crosland vyšel z podobných východisek. Samotné slovo „socialismus" bylo 

podle něj sémanticky prázdné, protože nepopisovalo žádnou minulou ani 

současnou společnost, kde by mohlo být provedeno empirické šetření. 

Nechal se tedy alespoň názorově ukonejšit trvalými a nespornými body, 

které socialismus charakterizují a se kterými byl ochoten se ztotožnit, jako 

např. idea sociálního státu, beztřídní společnost, ideál bratrství a 
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spolupráce. Crosland kladl důraz zejména na ideu sociálního státu, který 

musí pomáhat potřebným a „méně šťastným". (Jones, 1996, str. 42 - 45) 

Je zřejmé, že Croslandův pohled v sobě ukrývá silný mravní podtext. Podle 

něj právě tyto ideály nesou esenci demokratického socialismu, neskrývají se 

pod nánosy ekonomických teorií. Tato myšlenka, mimo jiné podporovaná 

Socialistickou Unií, měla tři důležité teoretické dopady: provedla předěl 

mezi socialistickými cíli a prostředky, mezi ideály a hodnotami a zamyslela 

se, jak těchto ideálů docílit v praxi. Revizionisté zdůrazňovali socialistické 

ideály a hodnoty vedoucí к pragmatickému pohledu na veřejné vlastnictví. 

To bylo totiž chápáno jako jeden z prostředků, nikoliv cílů socializace 

společnosti. Mezi cíle řadili onu rovnost. V jej ich podání šlo o „etický 

socialismus" nikoliv o socialismus „ekonomický". 

Revizionistický počin, odmítnutí tradičních definic socialismu s cílem 

znárodnit hospodářství a morální reformulace socialistických cílů, založily 

základní paradigma sociálně - demokratického proudu. V Británii byly 

socialistické kroky podpořeny snahou udržet dobrý ekonomický růst a 

docílit plné zaměstnanosti. Keynesiánské techniky se staly široce 

akceptovaným nástrojem řízení ekonomiky a naplno zapadly do 

labouristického sociálně - demokratického projektu. 

Není tajemstvím, že silný a tvrdý levicový proud ve straně (ale nejen on) 

zůstal věrný, ať. už ze sentimentálních nebo doktrinálních důvodů, tradiční 

představě o socialismu. Odmítali smíšenou ekonomiku, na rozdíl od 

revizionistů, kteří v ní viděli šance, jak realizovat bez problémů sociální i 

ekonomické cíle své strany. Stranický ideologický konflikt byl částečně 

uhašen na konci 50. let. Důvodem byly všeobecné volby v roce 1959 a 

strana nechtěla dávat najevo svoji roztříštěnost. 

Velký mocenský vliv měl Harold Wilson, který hrál důležitou roli jako člen 

stínového kabinetu labouristů. Postavil se na stranu veřejného vlastnictví a 

prezentoval ho jako nástroj к dosažení ekonomického bohatství a 

modernizace. S předsedou, který byl na straně levého křídla a revizionisty, 

kteří volali po změně, nemohla strana zůstat jednotná. Zvláště ne po drtivé 

33 Nutno připomenout, že straně na nervozitě přidávaly externí vlivy jako Suezská krize a narůstající 
kontroverzní debata o nukleárních zbraních. 
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volební porážce, která byla j iž třetím labouristickým neúspěchem v řadě. 

(Jones, 1996, str. 45 - 47) 

3.3 Vrchol revizionismu: Gaitskell a svár o Čtvrtou klauzuli 

Po volební porážce se Labour Party potácela v problémech, které musela 

začít okamžitě řešit, nechtěla-li dopustit čtvrtý volební debakl. Soustředila 

se zejména na tři palčivé problémy - rozloučení se s kontroverzním vůdcem 

Gaitskellem, budoucí směřování labouristické politiky a v neposlední řadě 

aspekty socialistické doktríny. Tato východiska vedla к sérii článků 

Douglase Jaye, který bránil svého leadera Gaitskella, a ve kterých znovu 

rozporoval váhu znárodňování v politice své strany. Gaitskell zase přidal 

důraz na změnu Čtvrté klauzule, která byla, podle něj, nezbytná. Jay se 

snažil tvrdě odrážet útoky levého křídla, když tvrdil, že strana vyhraje volby 

pouze, když se zbaví nálepky „strana pro dělnictvo" a že je nutné jasně 

vysvětlit voličům rozdíl mezi veřejným majetkem a znárodňováním a také, 

že strana, pakliže by se dostala k moci, nehodlá znárodňovat všechno a 

okamžitě. Snažil se vysvětlit, že veřejné vlastnictví v jej ich pojetí znamená 

sociální vlastnictví skrze kooperativní občanské hnutí, obecní společnosti a 

veřejně přístupné investice. Jay tyto koncepce publikoval v časopise 

Forward několik dní po prohraných volbách a stranická opozice v nich 

viděla provokaci. Domnívali se, že Jay ohrožuje pověst strany a v jádru 

jej ich socialistickou identitu a účel. Straniçké hádky vyvrcholily 

v konferenci v Blackpoolu 28. a 29. listopadu 1959. Gaitskell ve své řeči 

vyslovil domněnku, že to byl strach voličů ze znárodňování, který j im 

zavřel brány vládního kabinetu. Ve své řeči dále pokračoval o nutnosti 

zrevidovat klauzuli, jelikož se jevila jako zastaralá. (Jones, 1996, str. 47) 

Tyto útoky na, pro některé labouristy, nedotknutelný text, znervóznily 

značnou část delegátů ještě více. Mnozí se domnívali, (ačkoliv to nelze 

nijak historicky potvrdit) že Gaitskellova řeč a Jayův článek ve Forwardu 

byly schválně načasované a zapadaly do předem připravené taktiky 

revizionistů. Dnes se komentátoři spíše domnívají, že v případě Gaitskella 

šlo o osamělý pokus zachránit klid a mír ve straně, jelikož několik 
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spolustraníků včetně Croslanda a Sama Watsona, vůdce horníků, nabádalo, 

ať se choulostivé otázce klauzule vyhne. Gaitskell j e neuposlechl a na 

adresu autorů klauzule prohlásil: „ Jsem si jistý, že Webbovi a Artur 

Henderson, kteří vypracovali koncept stanov, by byli bývali velice 

překvapení a šokovaní, kdyby zjistili, že jejich slova jsou považována za 

nedotknutelná i čtyřicet let poté, v naprosto změněných podmínkách. " 

(Jones, 1996, str. 48. Vlastní překlad) 

Gaitskell revizi klauzule nabídl jako jediné řešení ideologické i volební 

krize své strany. Dále představil sociálně - demokratická témata jako 

skepticismus ohledně znárodňování, podpora alternativních forem veřejného 

vlastnictví, důraz na veřejné vlastnictví jako prostředek ne jako cíl sociálně 

spravedlivé společnosti a pozitivní akceptace smíšené ekonomiky: 

„Považujeme veřejné vlastnictví ne jako cíl, ale jako prostředek - a ne 

nutně jako jediný a nej důležitější prostředek, kterými se má dosáhnout cílů 

jako jsou plná zaměstnanost, větší rovnost a vyšší produktivita. " (Jones, 

1996, str. 47. Vlastní překlad) 

Bohužel pro něj a pro celé revizionistické hnutí ve straně, zůstal jeho návrh 

bez odezvy, ba co více, straníci se přiklonili na stranu tradičních 

socialistických hodnot a nové vize tvrdě odmítli. Jeho řeč brali delegáti jako 

ohrožení základů Labour Party. Jeho ideologická východiska, zvláště ta 

týkající se ekonomiky, byla rozdrcena argumenty jako ten Micheala Foota, 

který prohlásil, že kdyby strana akceptovala takové názory, „pak by 

skutečně nebyla к rozeznání od toryů." (Jones, 1996, str. 50. Vlastní 

překlad) 

Konečné slovo a rozdrcení stranického leadera se očekávalo od levicově 

založeného Bevana. Jeho řeč na konferenci byla ale až překvapivě mírná, 

stavěl se totiž do role usmiřovatele obou táborů, kterému šlo, dle jeho 

vlastních slov, výhradně o celistvost strany. Za několik dní po konferenci, 

ale vystoupil s důrazným prohlášením, ve kterém mluvil o spiknutí uvnitř 

strany a revizionistické návrhy tvrdě odmítl s tím, že Labour Party se nesmí 

vzdát svých tradičních ideových východisek, protože jej í raison d'etre je 

v konečném cíli transformovat britskou společnost a to pomocí tradičních 

socialistických metod. (Tamtéž) 
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Gaitskellova odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. V únoru 1960 

pronesl v Nottinghamu řeč (jejímž autorem byl Crosland) v níž opět mluvil 

o nutnosti zrevidovat Čtvrtou klauzuli. Na jeho straně sice bylo mnoho 

straníků a také odbory, ale nervozita a sváry ve straně dosáhly takového 

stupně, že musel přistoupit na kompromis. Tím bylo ponechání klauzule 

v jej ím originálním znění a vypracování nového dokumentu, ve kterém by 

revizionisté předložili své představy a ideje. Gaitskell toto řešení přijal, byť 

ne s nadšením. Čtvrté klauzuli se začalo familiárně říkat Starý zákon a 

novému souboru Zákon nový. Ten byl kompletně představen v březnu 1960 

Národním exekutivním výborem (NEC) na speciálním meetingu strany. 

Nejvíce vášní přinesl bod, který popisoval revizionistické myšlenky o 

veřejném vlastnictví, které by mělo několik forem a dále se smiřoval 

s myšlenkou smíšené ekonomiky, kde by měl jak privátní tak veřejný sektor 

své významné zastoupení. Výkonný výbor Gaitskellův návrh přijal a událost 

byla interpretována jako plichta mezi revizionisty a tradicionalisty. (Jones, 

1996, str.52 - 53) 

Nezdálo se, že strana implementaci „Nového zákona" do své ústavy 

podpoří, i když Gaitskell nebyl proti tvrdému levicovému jádru sám. Měl 

oporu ve středopravé stranické opozici, která v roce 1960 vedla Kampaň za 

demokratický socialismus (CDS). Členy této iniciativy se stali poslanci 

včetně čtyř členů stínového kabinetu - Browna, Callaghana, Healeyho a 

Wolkera. Tato skupina se příliš zasazovala o vyřešení otázky kolem revize 

Čtvrté klauzule, ačkoliv na stole byla i j iná témata pro stínovou vládu. 

(Např. otázka obrany a hrozící karibské krize) Gaitskell se nikdy formálně 

nepřihlásil к tomuto spolku, ale jejich názory a boj byly v pravdě 

„gaitskellovské". Spojoval je i stejný názor na jednostrannou obranu. 

(Gaitskell byl anti-unilateralista a jeho vize zvítězila v roce 1961 na 

stranické konferenci - „ubil" podporovatele jaderného unilateralismu.) 

(Jones, 1996, str. 55) 

Gaitskellův „Nový zákon" se nikdy nestal součástí stranické ústavy, byl jen 

akceptován jako zajímavá deklarace vzešlá z jednoho stranického meetingu, 

byl oceněn jen jako výraz nových ideových proudů Labour Party ve 

dvacátém století. Gaitskellovi se tedy revize klauzule nepodařila a mnoho 

politických komentátorů dnešní i dřívější doby se shoduje na tom, že jeho 
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neutuchající vytrvalost protlačit svůj názor byla velkou chybou politiky 

druhé poloviny dvacátého století. Dokonce i jeho nástupce Harold Wilson se 

vyslovil proti jeho vehementní snaze „článek labouristické víry" změnit. 

(Jones, 1996, str. 58) 

3.4 Revizionismus rozdroben I960 - 1970 

V roce 1963 se vedení strany chopil vlivný technokrat Wilson, ihned po 

smrti Hugha Gaitskella, jehož hlas ale zanikal velmi pomalu. 

V následujících vnitrostranických debatách neutichaly spory, zda-li je 

veřejné vlastnictví nástrojem schopným účinně redistribuovat národní 

bohatství. Jay s Croslandem také nehodlali ustoupit ze svých pozic. 

Domnívali se, že daleko účinnější nástroj je zdanění. Oba revizionističtí 

představitelé vydávali v první polovině 60. let mnoho článků, ve kterých se 

vyjadřovali к ekonomice, ale ani jeden z nich nerozpoutal u svých 

potencionálních rivalů na levém křídle strany takové vášně jako za 

předsednictví Gaitskella. Důvody lze nalézt v j iných tématech té doby, vše 

zastínila debata kolem vědecké revoluce, otázka vstupu Velké Británie na 

společný evropský trh a především neustálé události studené války, v tomto 

čase především karibská krize a otázka jednostranného odzbrojení. 

Gaitskellova náhlá smrt sice přispěla к odložení zbraní, ale příměří mezi 

revizionisty a fundamentalisty příliš dlouho nevydrželo. Vzhledem к 

obrovským rozdílům v chápání jádra labouristipké ideologie byl mír 

neudržitelný. Nástup Harolda Wilsona do čela strany tento proces velice 

uspíšil. Jeho příchod vygeneroval soubor politických představ a návrhů, 

které ještě více rozředily revizionistické myšlenky. Docílili toho zejména 

neustálou propagací a tedy i rehabilitací veřejného vlastnictví. Warde 

(Jones, 1996) to nazývá „technokratickým kolektivismem" .(Jones, 1996, 

str. 76) Zdůrazněním role sociálních inženýrů stejně jako důležitosti 

efektivních státních intervencí představil tento přístup lidem „filosofii 

expertního, státem řízeného hospodářství. " (Tamtéž) Wilson ve své slavné 

řeči na konferenci v roce 1963 ve Scarborough mluvil o velkém 

technologickém a vědeckém věku Velké Británie, ve kterém výdobytky 
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těchto odvětví musí být v rukou státem řízené ekonomiky, aby je nepohltil 

soukromý sektor. Wilson tedy propojil plánování, vědu a socialismus, 

soustředil se na modernizaci, (ale tou myslel rekonstrukci britské 

společnosti a institucí, aby vylepšil národní ekonomiku a tak zlepšil národní 

sebevědomí). Jeho ideologické smýšlení bylo velmi kolektivistické, jelikož 

hlavní důraz kladl na účelnou aktivitu státu při jeho intervencích. Vedoucí 

roli přisoudil státu, který měl tlačit technologický vývoj kupředu pomocí 

nově zřízeného ministerstva technologií. 

Toto Wilsonovo smýšlení bylo technokratické a meritokratické. Vizi 

moderní beztřídní společnosti nabídl jako lék pro britskou ekonomickou 

stagnaci. Veřejně podporoval rostoucí sociální skupiny jako byli vědci, 

technici, manažeři a zruční dělníci, je j ichž vzestup byl brzděn 

privilegovaným, amatérským establishmentem. Wilson byl znám svými 

anachronismy, velmi často vykládal, že za neúspěchy britské ekonomiky 

stojí zkostnatělý „kastovní" řád, který nedovoluje pustit к řízení schopné a 

nadané pracovníky, ale nechává řídit velké koncerny a důležitá centra 

dynastickými nástupci. (Jones, 1996, str. 77 - 78) Ačkoliv se tento způsob 

komunikace mohl jevit jako silně populistický, byl to důležitý počin 

v dalším ideologickém posunu labouristů. Šlo o otázku rovnosti - ale ne 

platových podmínek nebo sociální rovnosti, ale rovnosti šancí. 

Wilsonův technokratický kolektivismus, zdůrazňující efektivní a účelovou 

veřejnou kontrolu ekonomických a vědeckých zdrojů, se líbil stranické 

pravici. Wilson počítal s pokračujícím vývojem smíšené ekonomiky, 

zatímco propagoval modernizaci jako podmínku pro ekonomický růst a 

zlepšení v sociální sféře. V těchto oblastech byli Wilson a Gaitskell 

zajedno. К j istému podobenství či ideové souhře mezi těmito dvěma 

představiteli lze připočítat i Wilsonovo uchopení modernizace své strany. 

Odráželo se v občasném útočení na tradicionalistické myšlení a tyto 

proslovy byly vždy s jistotou kritizovány některým z levicových členů (dělo 

se tak od Gaitskella,. tj. od roku 1956). 

To ukazuje, že by bylo možné vysledovat vlivy revizionistů na Wilsona, 

pravdou ale je, že učinil přítrž rozmíškám, které kvůli je j ich novátorským 

propagandám stranou otřásly. Wilson hájil dopady modernizace ve světle 

vědecké revoluce, což zahrnovalo znovuobnovení role veřejného vlastnictví 
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nejen v rétorice strany, ale i v jej í ideologii. Roky jeho vlády (1964 - 1970) 

byly svědky ústupu z revizionistických návrhů v oblasti ekonomiky. 

Fiskální opatření z roku 1966 zahrnovala škrty ve veřejných výdajích, 

zmrazení platů, zvýšení nepřímých daní, aby se zabránilo pádu britské měny 

a vyrovnal se deficit veřejných financí. 

Vědecká revoluce, tak jak ji uchopil Wilson, zcela j istě napomohla najít 

labouristům ztracenou jednotu zakotvenou v představách o socialismu. 

Pokrok byl prezentován jako základ pro jednotu společnosti. (Jones, 1996, 

str. 82 - 84) 

Revoluce také povzbudila lid к myšlence růžové budoucnosti, což pomohlo 

mobilizovat voliče (leč nakrátko) vstříc к Labour Party, pryč od 

konzervativního nepřítele. 

3.5 Revizionistická sociální demokracie na ústupu - boj pomocí 
ekonomických zbraní 

Labouristé byli v le tech 1970 a 1974 v opozici (vládli konzervativci pod 

vedením Edwarda Heathe) a během tohoto období byla revizionistickým 

sociálně - demokratickým myšlenkám zasazena tvrdá rána z řad stranické 

opozice. Všechny ideologické výdobytky z let šedesátých byly v důsledku 

vnějších vlivů náhle odmítnuty. Země se ocitla v krizi, která zachvátila také 

okolní svět: došlo к celkové recesi, zvýšení nezaměstnanosti a inflace a 

v důsledku těchto neblahých změn se zvýšily i ceny ropy, zejména v letech 

1973 - 1974. Takové podmínky zchladily sociálně - demokratické ideály o 

vytvoření sociálně spravedlivé společnosti pomocí státem řízené fiskální 

politiky. 

Dva významné stranické výbory Národní exekutivní výbor a Roční stranická 

konference (Annual Party Conference) rozhodly v roce 1970 o ještě 

znatelnějším posunu vlevo, jako výraz nesouhlasu s revizionismem. Toužily 

představit tradiční .socialistické metody „záchrany" ekonomiky, i když 

v trochu modernějším hávu. Rostoucí síle levice ve straně dopomohli 

aktivističtí členové a především odbory, rozčarované z běhu ekonomiky a 

průmyslové a mezinárodní politiky Wilsonovy vlády. (Jones, 1996, str. 88 -

89) 
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Nejpatrnější změny lze vyčíst z řady politických rozhodnutí vzešlých ze 

stranických konferencí v letech 1970 - 1973. Týkaly se zejména 

labouristického závazku a myšlenky návratu к rozsáhlé síti veřejného 

vlastnictví a to zejména bankovnictví, stavebnictví, loďařského průmyslu 

apod. Stranická rozhodnutí dospěla к závěru, že Labour Party se musí vrátit 

к socialismu, jelikož Wilsonův kabinet se ho, údajně, zřekl. (Labouristé se 

domnívali, že pokud nebude poměr mezi soukromým a státním vlastnictvím 

vyrovnán, nebude možné ozdravit ekonomiku a labouristé nikdy neuspějí 

jako vládnoucí strana.) (Jones, 1996, str. 90) Labouristé založili pro potřeby 

ozdravení ekonomiky několik výborů, z nichž nejvýznamnější byl tvořen 

Startem Holländern, Judith Hart a lanem Mikardo. Byli to členové tzv. 

průmyslového výboru NEC. Tito odborníci přišli s řadou návrhů nazvaných 

„Alternativní ekonomická strategie" (Alternative Economic Strategy) 

(Tamtéž) která se rozvíjela markantně po roce 1979. 

Tyto návrhy byly také reakcí na zesilující koncentraci britského průmyslu. 

V důsledku častých fůzí a slučování firem došlo k tomu, že v roce 1970 

vlastnilo sto velkých britských firem padesát procent veškerého průmyslu 

v Británii, (tamtéž)5"' Labouristická odpověď na špatně se vyvíjející 

ekonomiku byla odmítnutím revizionismu sociální demokracie, který byl 

postaven na keynesianské makroekonomice. (Tj. politika oživování spotřeby 

podporovaná investicemi státu za udržení nízké úrokové míry.) (Dějiny 20. 

století, 1994, str. 130) 

Tonny Benn, stínový ministr průmyslu, byl nejhlasitějším propagátorem 

návratu ke státem plánované ekonomice. Mezi jeho návrhy patřilo zřízení 

Státní holdingové společnosti, která by koordinovala státní průmyslové 

holdingy. Tento typ zřízení by vyžadoval centrální plánování a státní 

vlastnictví, což měli labouristé vyzkoušeno, protože podobné pokusy 

proběhly už za vlád konzervativců Macmilliana a Wilsona. Všechny 

levicové návrhy zpracovali labouristé ve svém doposud nej levicovějším 

dokumentu Labouristický program 1973. Tento dokument ostře odmítl 

revizionismus a přiklonil se к socialismu, když prohlašoval, že se strana 

34 Pro srovnání: v roce 1950 to bylo 20 procent. 
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zasadí ve svém případném volebním období o přerozdělení majetku ve 

prospěch pracujícího lidu a jeho rodin. (Jones, 1996, str. 91) 

Strana se nadále prohlašovala za „demokratickou socialistickou stranu", 

která má vizi pozdvihnout principy demokracie a socialismu nad zájmy tržní 

ekonomiky. (Tamtéž) Prakticky to znamenalo, že strana navrhla založit 

Národní podnikovou radu (National Enterprise Board) jako hlavní nástroj 

pro rozšíření jak státního vlastnictví, tak ekonomického plánování. Tento 

úkol měl zahrnovat vytváření pracovních míst, podporu investic a 

technologického vývoje. Tento systém by obsahoval jak státem vlastněné 

podílové společnosti, tak větší množství profitujících firem z privátního 

sektoru. Od roku 1945 to byl největší obrat vlevo v dějinách strany. 

Kritika ze strany pravého křídla na sebe nenechala dlouho čekat. Dokonce i 

Wilson kritizoval vznik manufaktur, domníval se, že by takové opatření 

bylo nežádoucí pro voliče a že by způsobilo labouristům velkou ztrátu. 

Mnozí další, např. Crosland kritizovali levicový návrh jako příliš 

byrokratický. Souhrnně se domnívali, že tato navrhovaná opatření jsou jen 

zoufalou alternativou jak vyjádřit odpor a nechuť к soukromému vlastnictví 

a smíšené ekonomice. 

Levicový alternativní ekonomický program zapustil ve straně své kořeny a 

stal se oficiálním dokumentem politiky strany v hospodářské oblasti. Jedním 

z vedlejších efektů bylo stmelení pravé a středové frakce ve straně (stalo se 

tak po volbách v roce 1974) nazvané Skupina Manifesto (Manifesto Group). 

Jednalo se o poslance labouristů, protože Skupina vznikla uvnitř 

Parlamentní Labour Party a její základní cíl byl vytvoření antilevicového 

stmeleného proudy uvnitř strany. Přes všechny snahy vyhrála 

vnitrostranický spor levice se svým socialistickým programem, který byl 

vydán knižně v roce 1975 pod názvem Socialistická výzva (The Socialist 

Challenge). (Jones, 1996, str. 93) Autor dokumentu Stuart Holland vytvořil 

analýzu britského průmyslu, ve kterém, dle jeho názoru, f iguruje malé 

množství velkých,, často mezinárodních společností. Tyto vytvářejí 

„mezoekonomický sektor", jak to Holland nazývá, (Jones, 1996, str. 94) 

který je velkou měrou odpovědný za produkci, export a zaměstnanost. 

Problém viděl autor v tom, že ekonomická síla a politický vliv těchto 

gigantů prakticky znemožnil státu jakoukoliv nepřímou kontrolu, např. 
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pomocí keynesiánských ekonomických technik. Holland tvrdil, že 

makroekonomické intervence dělané pomocí fiskální a monetární politiky se 

prokázaly jako neefektivní pro regulaci privátního sektoru ekonomiky. 

Holland také neopomněl zkritizovat své stranické kolegy z předchozí 

labouristické vlády. Domníval se, že neúspěchy byly způsobeny limity 

keynesiánství a sociálně - demokratické teorie, jak byly rozpracovány 

Croslandem. 

Dalším vlivem mezoekonomického sektoru, který podrývá Croslandovy 

závěry o roztržce mezi vlastnictvím a kontrolou privátního průmyslu, je 

nadbytek manažerů. Holland se domníval, že velké korporace nechávají 

rozhodovat o firemních záležitostech své manažery a ti tak de facto řídí 

celou ekonomiku. (Jones, 1996, str. 96) 

Holland nazýval politická opatření předchozí labouristické vlády 

„keynesiánskou sociální demokracií" a svou prací chtěl od nich odvést 

pozornost. Od poptávkou tažené ekonomiky přešel к více tradičnímu 

konceptu, kdy je kontrolován proces dodávek v kapitalistické ekonomice 

postupně dominované mocnými mezinárodními společnostmi. Kvůli tomu 

účelu obhajoval přímé státní intervence na mezoekonomické úrovni 

s několika tradičními socialistickými nástroji jako byly rozšíření vlastnictví 

do veřejných rukou a centrální plánování. Tyto intervence se děly 

prostřednictvím založení mezi sebou soutěžících veřejných firem. 

S hlavními firmami se pak uzavíraly dohody. Všechna tato opatření se 

objevila v dokumentu „Program Labouristů 1973" (Labour 's Programme 

1973). (Jones, 1996, str. 94) Pouze s použitím výše zmíněných metod 

s důrazem na přímé intervence, mohly být mezinárodní firmy kontrolovány 

a také mohlo být dosaženo kýžených cílů, jako vyšší úrovně investic a 

exportu či stabilnějších regionálních zůstatků ve zdrojích a zaměstnanosti. 

Na tyto socialistické akce reagoval jako první Crosland. Sepsal esej 

Současný socialismus (Socialism Now) (Jones, 1996, str. 95) z roku 1974, 

kde si kladl základní otázku, zda-li je skutečně nutné tolik měnit 

revizionistické ideály z 50. a 60. let. Domníval se, že Británii zaplavily 

semi-marxistické ideje. Nejvíce kritizoval jej ich myšlenku, že vlastnictví 

výrobních prostředků je stále dominantním vlivem na společnost a že 

následně je tedy vyžadován masivní nárůst veřejného vlastnictví, z důvodů 
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přerozdělení získaného bohatství a moci všem lidem, nejen malým 

ekonomických oligarchiím. 

Ani mezinárodní společnosti nebyly pro Croslanda problém. Domníval se, 

že jsou pro společnost prospěšné, protože přinášely jasné benefity v podobě 

domácích investic a tak zvyšovaly příjem země. Myslel, že větší kontrola 

jejich aktivit je bezproblémová a dá se zajistit zdaněním, vládní legislativou 

apod. 

Problémem Croslanda spíše bylo, že on se nedomníval, na rozdíl od svých 

levicových kolegů, že by se britská ekonomika ocitla nějak masivně 

v osidlech soukromého sektoru a už vůbec si nechtěl připustit, že by bylo 

možné, aby vláda ztratila páky, jak tyto společnosti ovládat. Tudíž musel 

odmítnout Hollandovu teorii, že velké rozšiřování veřejného vlastnictví 

pomůže vybalancovat ekonomickou moc v zemi. Varoval, že masivní 

znárodňování by vytvořilo síť „manažerské byrokracie". (Jones, 1996, str. 

96) Navíc znárodňování a přeměna firem v manufaktury nevyšla vládám po 

druhé světové válce. 

Crosland nakonec podpořil myšlenku soutěživého státního podniku, 

konkrétně zavedení státních firem nebo joint ventures, které by si 

konkurovaly s privátními firmami. 

Croslandův protiútok v sobě ukrýval i etický aspekt pramenící z jeho 

egalitářského náhledu na socialismus. Z jeho pohledu nebylo nutné za 

posledních deset let zásadně měnit revizionistickou definici socialismu. 

Tato ideologie pro něj představovala stále hlavně myšlenku rovnosti, nejen 

přerozdělování bohatství, ale převážně meritokratickou společnost rovných 

šancí. Revizionisté ještě dále zdůrazňovali témata jako rozdělování majetku, 

všem přístupné vzdělání, vztahy v sociálních sítích - vše, co se hodilo do 

koncepce beztřídní společnosti. Tento ideál zahrnoval i nároky na to, aby i 

méně majetní měli přístup к bydlení, zdravotnictví a vzdělávání. Domníval 

se, že sociálně - demokratické ideály mohou dojít naplnění v kontextu 

smíšené tržní ekonomiky s intervencemi státu. 

V Croslandově analýze ale naprosto chybí reflexe 70. let. Jejich klima bylo 

j iné než léta padesátá a šedesátá, kdy byl politicky nej aktivnější. V 70. 

letech byla Británie postižena nejen krizí v ekonomice, ale také v zahraniční 

politice. Británie stála před možností přidat se к Evropskému společenství a 
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revizionističtí sociální demokraté souhlasili s takovým návrhem. 

Proevropští revizionisté se okamžitě prohlásili za sociální demokraty, aby 

se tak přiblížili svým kontinentálním spřáteleným stranám. (Jones, 1996, str. 

98 - 99) 

Labouristé se roku 1974 nečekaně dostali na dva roky к vládě a oblast 

ekonomiky se ujali řídit Tony Benn a Eric Hefer, ministři oddělení 

průmyslu. Resort řídili dle idejí představených v Labouristickém programu 

1973, tj. usilovali o rozsáhlé znárodňování, kontroly, povinné plánovací 

dohody se státem a založili instituci pro státní intervence National 

Enterprise Board. Tyto návrhy byly ale postupem času rozmělněny, protože 

Bennova strategie byla nahrazena nejprve vládní Bílou knihou a následnou 

vládní legislativní úpravou. Bílá kniha nakonec vyšla v roce 1974 s názvem 

„Regenerace britského průmyslu" (Regeneration of British Industry). 

(Jones, 1996, str. 99) Neobsahovala žádné seznamy manufaktur 

vyčleněných pro veřejné vlastnictví, nalézal se v ní jen zredukovaný seznam 

průmyslových odvětví určených к nacionalizaci. Povinné plánování a 

uzavírání takových dohod mezi podniky a státem byly zrušeny a umožněny 

jen jako fakultativní. Místo Bennovy koncepce National Enterprise Board 

přišla vláda „jen" s návrhem státní holdingové společnosti, která by 

pomáhala krachujícím firmám ze soukromého sektoru. Zajímavý je obrat, se 

kterým labouristé přišli do vlády: úvodní odstavec Bílé knihy totiž 

akceptuje a vítá smíšenou ekonomiku jako dobrý prostředek к dosažení 

blahobytu, což byl velký postup od anti-kapitalistické rétoriky 

Labouristického programu 1973. Takový ideologický posun vedl dokonce 

Benna k tak ostrým prohlášením, že ve straně existují systematické zrady 

socialismu ze stran sociální demokracie. (Jones, 1996, str. 100) 

„Zrada socialismu" se naplno projevila až v roce 1975 během období po 

referendu к přístupu země do Evropského společenství. Z hlavního článku 

Alternativní Ekonomické Strategie National Enterprise Board byla 

vytvořena pouze společnost, která pomáhala chátrajícím firmám jako byl 

např. Rolls-Royce. Plánovací dohody byly realizovány jen jednou a to 

automobilkou Chrysler. Vývoj událostí přiměl ideologického otce Programu 

1973 Stuarta Rollanda к prohlášení, že „promýšlení kroků a formování 
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nových idejí v 70. letech dospělo jen к polovičatému státnímu kapitalismu. " 

(Jones, 1996, str. 100. Vlastní překlad) 

Zemi se navíc nedařilo uzdravit. Došlo к vysokému nárůstu nezaměstnanosti 

a inflace. V letech 1975 - 1976 nastala recese, což mělo za následek 

definitivní skoncování s levicovými ekonomickými návrhy, jak řídit 

ekonomiku. Do popředí se tedy opět dostávají sociálně - demokratické 

ideje. Ekonomické problémy země podkopaly i sociální demokraty. Zdálo 

se, že smrtelná kombinace rychlé inflace, vysoké nezaměstnanosti a 

podhodnocené měny podryly možnosti sociální demokracie, která stavěla na 

keynesiánských strategiích plné zaměstnanosti. 

Wilson byl u vládního kormidla vystřídán Jamesem Callaghanem, který se 

na stranické konferenci roku 1976 zřekl keynesiánského léku na poptávkový 

management. Bohužel, s úpadkem víry v revizionistická opatření v oblasti 

ekonomiky upadla i víra v ostatní sociálně - demokratické strategie jako 

byly např. boj s nerovností a vysoké státní výdaje do sociální oblasti. 

Tato doba byla svědkem velkého stranického ideologického boje, který se 

odehrál v letech 1976 - 1979. Vývoj ekonomiky ujišťoval levici o 

nefunkčnosti sociálně - demokratických nástrojů a také o nevěrohodnosti 

Croslandových analýz. Zkušenosti labouristických vlád z let šedesátých a 

sedmdesátých ukazovaly, že podíl soukromého vlastnictví v průmyslu zůstal 

vysoký a vliv státu na kontrolu kapitalismu se nijak nezvýšil. Za druhé se 

vyostřily vztahy mezi státem a odbory, které Crosland označoval za 

nedůležitý článek britské politiky a průmyslu. A za třetí, etické prostředí 

ekonomiky v privátním sektoru se nijak nezměnilo. Crosland chtěl docílit 

odchýlení kontroly a vlastnictví, ale ve skutečnosti byl zisk stále určujícím 

faktorem - motorem veškerých ekonomických aktivit. 

Tento neúspěch revizionistických myšlenek nebyl podle Arblastera (Jones, 

1996) chybnou predikcí, ale logickým vyústěním nešťastného plánu změnit 

britský kapitalismus „ v humánnější, kontrolovatelnější a osvícenější 

systém. " (Jones, 1996, str. 104. Vlastní překlad) 

Zdá se, že revizionistická sociální demokracie ztratila vše ze svého 

intelektuálního a politického jádra v polovině 70. let. К úpadku idejí došlo 

také díky smrti Croslanda roku 1977, Johna Mackintoshe v roce 1978 a 

kvůli odchodu Roye Jenkinsona z vlády. (Jones, 1996, str. 105) Období 
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„Nespokojené zimy" bylo pro labouristy neobyčejně tvrdé.35 V letech 1974 

- 1979 musel jej ich kabinet čelit ekonomické stagnaci, měnové krizi a 

ostrým průmyslovým hádkám a tyto vnější vlivy podkopaly Croslandovy 

návrhy a ideje na vytvoření sociálně spravedlivé demokratické společnosti: 

upadla víra v dosažitelnost ekonomického růstu a ve stát jako nezávislého 

manažera ekonomiky státu. 

Po konci volebního období se několik labouristických intelektuálů 

pokoušelo přijít s nějakou reflexí a snad i možným řešením stranické 

ideologické krize. Macintosh, ještě před svou smrtí, soustavně upozorňoval 

na labouristickou liknavost к otázce smíšené ekonomiky. Labouristé měli 

nečitelný postoj k tomu, zda-li je taková ekonomika spíše výhodou nebo 

nevýhodou. Stejně ambivalentní postoj měla strana к existenci soukromého 

vlastnictví - nebylo jasné, jakou úlohu a hlavně jakou sílu mají v jejich 

ideálním státoprávním uspořádání mít. Také vyjádřil obavy nad 

egalitářským programem své strany: vzdělávání, redistributivní zdanění, 

vysoké sociální výdaje - toto všechno byly Croslandovy návrhy. Macintosh 

viděl východisko z této krize pouze v odpoutání se od ideologií. 

Krach těchto idejí měl pravděpodobně původ v chybné myšlence vzniklé 

v bohatých 50. letech, že ekonomický růst se nezastaví. Bohužel musel být 

zákonitě narušen vstupem privátního sektoru do ekonomiky a vytvořením 

ekonomiky smíšené, s čímž labouristé nikdy naplno nepočítali. Croslandovy 

návrhy byly tedy příliš umělé. Jeho egalitářský projekt se také ukázal být 

nereálným, šlo o jakési sociální inženýrství založené na sociálních a 

fiskálních opatřeních. (Jones, 1996, str. I l l ) 

Nový politický program vyšel v roce 1982 pod názvem „Program strany 

práce 1982" (Labour 's Programme 1982) (Tatméž) a byl založen zcela na 

levicových myšlenkách, zejména na důležitosti veřejného vlastnictví. 

Zestátněny měly být i sektory elektroniky a farmacie. Tyto návrhy byly 

začleněny do volebního programu z roku 1983 „Nová naděje pro Británii" 

(New Hope For Britain). (Tamtéž) Základními pilíři dokumentu byly statě o 

jednostranném jaderném odzbrojení, vystoupení z Evropského společenství, 

veřejný ekonomický majetek. Byl to bennitovský dokument a zdůrazňoval 

35 Více o tomto období v podkapitole 3.9.4. na str. 63 
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levicovou ideologii strany a vnitřní organizační změny. Stranickým 

leaderem byl zvolen Michael Foot v roce 1980. 

Do roku 1983 se zdálo, že levicové křídlo ve straně zvítězilo a získalo 

převahu. Bennův vliv byl oslaben, když ho porazil Healey a stál se 

vicepremiérem v roce 1981. Sílu získalo křídlo složené ž ň o v ý c h členů, 

pocházejících z mladých a radikálních aktivistů ze středních tříd. Vzhledem 

к těmto vlivům byli pravicoví sociální demokraté strany oslabeni. Křídlo 

vedli poslanci David Owen, Shrely Williams a Bill Rodger, tzv. Gang tří, 

který soustavně varoval, např. v srpnu 1980, že nová demokratická 

socialistická strana může u voličů nalézt velké zalíbení a zastínit tak 

labouristy, pokud se vzdají svých demokratických a internacionalistických 

principů. Tito poslanci nakonec založili vlastní stranu Sociální demokracii 

(Social Democratic Party) v roce 1981. (Jones, 1996, str. 112) 

Ostatní pravicoví členové Labour Party zůstali a pokračovali 

v ideologickém boji uvnitř své strany - např. Denis Healey, Roy Hattersley 

a John Smith. (Tamtéž) 

3.6 Znovuzrození revizionismu 

Ihned po volebním debaklu v roce 1983 se vedení strany ujal po Michealu 

Footovi Neil Kinnock. Než se stal leaderem byl členem levého spektra ve 

straně, kritizoval Wilsonovu a Callaghanovu vládu, ale podařilo se mu i 

přes to získat širokou podporu. 

Jeho pozice nebyla záviděníhodná. Zdědil stranu vnitřně rozháranou, 

názorově nejednotnou, bez jasného programu a politických cílů. Jak sám 

několikrát uvedl, jeho základní snahou bylo změnit samotnou mentalitu 

labouristů, tedy odstartování jakési interní ideologické obrody, aby se tak 

strana stmelila a v očích voličů vystupovala jako jednotná. 

Kinnock se domníval, že strana by měla změnit svoji politiku vůči 

Evropskému společenství, jaderné obraně a politice znárodňování jako 

takové. Neprovedl ale žádné zbrklé akce, spíše postupoval zdrženlivě a to 

ze dvou důvodů. (Jones, 1996, str. 113 - 114) Kinnock se chtěl vyhnout 

případnému neúspěchu kvůli změnám idejí své strany - překotné návrhy a 
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jejich ad hoc schválení by nebyly, jak se Kinnock správně domníval, pevné 

a stabilní. Druhým důvodem bylo, že ve straně neexistovala žádná tradice 

nebo osvědčený postup, dle kterého by stínový kabinet nebo parlamentní 

Labour Party mohly iniciovat a také protlačit nějaké významné změny. 

Rozhodl se je prosazovat velice obezřetně a s rozvahou. Věděl, že na cestě 

ke změně bude nutné překonat zakořeněnou myšlenku uvnitř strany, která, 

dle Kinnocka, nahlížela na realismus jako na zradu a pohrdala jakýmkoliv 

důrazem na důležitost vítězství ve volbách, jel ikož bojovala proti 

elektoralismu. Tento nový postoj stranického vedení prakticky zlikvidoval 

poslední části vlivu bennitovského levicového křídla. (Samozřejmě 

s velkým přispěním jeho porážky ve stranických volbách leadera a porážky 

labouristů ve volbách generálních.) 

Kinnockova opatrná obroda strany probíhala ve stínu bouřlivých akcí na 

domácí politické a občanské scéně: země čelila hornickým stávkám, 

problémům místní vlády v Liverpoolu a j e s podivem, že Kinnock se 

v těchto časech neuchýlil к tradiční socialistické rétorice. (Jones, 1996, str. 

114 - 115) 

V každém případě bylo stále více jasné, že ve straně opět sílí revizionistický 

duch a to zejména v přístupu ke smíšené tržní ekonomice. Kinnockův postoj 

byl zpočátku velmi vstřícný к socialistickému pojetí ekonomiky, sám ho 

v 70. letech prosazoval, ale po jeho zvolení leaderem změnil názor. Jeho 

postoj byl velmi pragmatický, chtěl najít systém, který by stimuloval 

ekonomickou aktivitu. Uvažoval o ekonomickém prostředí velkých 

konkurenčních firem, které by udávalo tempo i těm menším a tím je 

podněcovaly к činnosti. (Jones, 1996, str. 115) 

Během jeho přednášky Budoucnost Socialismu roku 1985 (Future of 

Socialism) vyšel ze socialistických premis. Prohlásil Británii za 

„kapitalistickou zemi se společností, která je soutěživá, aniž by byla 

meritokratická... Za zemi, ve které nespravedlnost a neefektivita systému 

způsobuje morální revoltu a ta je zdrojem britského socialismu. " (Jones, 

1996, str. 115. Vlastní překlad.) Jako lék na tyto neduhy své země doporučil 

„třetí cestu" demokratického socialismu, filosofii distingovanou od vyčpělé 

ultralevice a atavistických a bojácných premis sociální demokracie. 
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Novým požadavkem bylo opřít podporu Labour Party ne o stále ztenčující 

se tradiční volební základnu pracující třídy, ale o třídu střední, která se 

vyšplhala z dolních příček žebříku sociální mobility. Za svůj nový status 

vděčila střední třída, podle Kinnocka, labouristům, a hodlal je o tom 

přesvědčit. Strana musela položit důraz na etický charakter svého 

socialistického dědictví, ujistit voliče, že demokratický socialismus není 

výdobytek dávno zašlých let, ale moderní ideologie, podle které se dá žít 

v moderním a prosperujícím státě. Zejména byly zmiňovány hodnoty 

svobody, společenství, solidarity, zřízení Národních zdravotnických služeb 

(NHS), stavba obecních domů a všeobecné vzdělávání. 

Kinnock ale nikdy nebojoval za myšlenku, že by se mohly socialistické 

hodnoty dobře šířit v prostředí smíšené tržní ekonomiky. On nevěřil na 

rozdíl od Croslanda a Gaitskella, že socialistické ideály mohou být 

odděleny od socialisticky řízené ekonomiky. Pro Kinnocka se demokratický 

socialismus velmi odlišoval od sociálně - demokratické pozice, kterou ve 

straně vybudovali revizionisté. Sociálně - demokratickou ideologii 

prezentoval jako směr snažící se zmírnit sociální nerovnost aniž by nějak 

ohrozil stávající systém, který ji vytváří. Kinnock měl představu o státu, 

který nebude byrokratický ani centralizovaný, ale který bude komunitou, 

silným společenstvím, kolektivem. (Jones, 1996, str. 117 - 118) 

Tyto ideály jsou datovány do sociálního liberalismu Т.Н. Greena a Nových 

Liberálů a v Kinnockově zpracování vytvořily základ ideologického hnutí 

ve straně. 

V roce 1986 strana vydává očekávaný politický program „Sociální 

vlastnictví" (Social Ownership). (Jones, 1996, str. 118) V dokumentu se 

labouristé postavili do opozice vůči morrisonskému zestátňování. Vyšel 

v době éry první konzervativní privatizace, kdy byly prodávány Britský 

telekom a Britský plyn. Labouristický dokument deklaroval opětovné 

zestátnění těchto důležitých podniků. Navrhoval také vytvořit státní 

podniky v nově expandujících průmyslových oborech jako byly informační 

technologie, či kosmonautika. 

Důraz na flexibilnější formy společného vlastnictví před přímým 

zestátněním byl doplněn pragmatickým přístupem k labouristickým 

ekonomickým a průmyslovým strategiím, které Kinnock představil ve své 
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knize „Razíme svou cestu" (Making Our Way) (Jones, 1996, str. 119) z roku 

1986. Obhajoval pluralitní veřejný sektor podporující nejen společné 

vlastnictví národního majetku, ale také rostoucí počet regionálních závodů a 

družstev. 

Ideologickou oporu měly tyto návrhy v tom, že umožňovaly společenskou a 

demokratickou kontrolu podnikání. Vytvářely tak společnost, která bude 

spravedlivá a solidární. 

Dokument Razíme svou cestu dokládá výrazný posun v Kinnockově náhledu 

na kapitalismus. Podporoval reformní kapitalismus, který je řízen 

kvalifikovaně. Domníval se, že demokratický socialismus může těžit z tržní 

ekonomiky. Zastával se keynesiánských názorů na sociální kontrolu trhu. 

Ale trh jako takový považoval za dobrý a pro společnost prospěšný. 

Pokládal ho za kontrolní mechanismus, který dovoluje jedinci v jeho rámci 

experimentovat. Labouristé přijali strategie na trh orientovaného společného 

vlastnictví v roce 1986. Trvalo rok, než se jej ich nové ideologické pozice 

vyjasnily. Až v dokumentu „Británie zvítězí" (Britain Will Win) (Tamtéž) 

se labouristé definitivně zřekli levicových návrhů na řízení ekonomiky, 

např. Alternativní ekonomické strategie, znovuznárodňování podniků, 

podpora veřejného vlastnictví, zvyšování veřejných výdajů. Místo nich 

představil dokument nástroje jako průmyslová investiční banka či státní 

sponsoring některých průmyslových odvětví. 

Přesto je nutno dodat, že ještě kolem roku 1987 nebylo zcela jasné (kvůli 

menším ideovým rozporům uvnitř strany) jakým směrem se labouristé 

budou ubírat. Změny, které Kinnock inicioval a důsledně podporoval, se 

nakonec ukázaly jako váhavé, protože na konci 80. let bylo směřování 

Labour Party ze socialistické strany směrem к sociální demokracii 

evropského typu dost mlhavé. 

Po volební porážce v roce 1987 Kinnock vyčlenil dvouleté období na 

analýzu politiky strany a na znovunalezení „politického dechu". Zejména 

bylo potřeba provést jakousi reflexi nejen vlastních chyb, ale zejména nové 

doby, která byla silně poznamenána thatcherismem, tzn. úpadkem 

manufakturního průmyslu, ubývající dělnickou třídou, zvýšením 

soukromého vlastnictví výrobních prostředků apod. Stranická katarze 

dychtila po neopakování chyb ze 70. let a chtěla být populárnější než 
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představená stranická politika let osmdesátých. Ovšem i tato politická 

reflexe, jak Kinnock zdůraznil, se musela nést v duchu demokratického 

socialismu, tj. neopouštět principy společenství, demokracie a spravedlnosti 

a neutuchající podpory osobní svobody. Co se týče tržní ekonomiky, tak 

analýza upozornila na její slabiny i klady. Klad viděli v možnosti trhu 

rozhodovat cenu a zajišťovat tak dostupnost zboží a služeb pro občany, ale 

záporem bylo nedostatečné zabezpečení dodávek kvalitní zdravotnické a 

vzdělanostní péče. 

V ideologické rovině zdůrazňoval, že demokratický socialismus není o 

deklaracích, ikonách a svatých reliktech, ale že je živoucím principem. 

Zdůrazňoval, že je třeba tyto ideály realizovat a vpašovat do naší doby a 

našich podmínek, nelze je mít vystavené na piedestálu jako nerealizovatelný 

ideál, na který se musí čekat nebo ho vydobýt revolucí. Tyto aspekty 

zahrnovaly sociální a ekonomické změny, které se uskutečnily v 80. letech -

zvýšení domácího vlastnictví, širší podílnické vlastnictví, změna z masové 

produkce manufaktur k vysokotechnologickým způsobům produkce atd. To 

byly dle Kinnocka reality měnící se ekonomie, společnosti a také elektorátu. 

(Jones, 1996, str. 122) 

V roce 1988 Labouristé vydávají „Prohlášení sociálně - demokratických 

cílů a hodnot", (Statement of Democratic Socialist Aims and Values), 

(Tamtéž) jehož autorem byl Roy Hattersely. Silně akcentoval přesvědčení 

strany vytvořit společnost chránící a rozšiřující osobní svobody jej ich členů. 

Autor ve své knize Vyber si svobodu (Choose your Freedom) (Tamtéž) 

pokračuje ještě dále. Socialismus, dle jeho slov, poskytuje lidem možnost 

využívat svobodu. Svoboda a rovnost byly odjakživa propojeny a silný 

socialistický stát se měl stát garantem těchto srostlých idejí. Demokratický 

socialismus měl rozšiřovat svobody přinesené spravedlivější distribucí 

zdrojů. Tato ideologie také předpokládala užití kolektivní síly, aby mohla 

být pozvednuta individuální práva a rozšířena osobní svoboda. 

Ačkoliv byl Hattersely pro tržní ekonomiku, v Prohlášení Sociálně -

demokratických cílů, odmítl thatcheritské pohledy podtržením nedostatků 

představ ekonomicky založené svobody volby. „Ekonomická síla a svoboda 

jsou spojeny. Navíc skutečná svoboda jedince může být posílena jen 

kolektivní akcí. " (Tamtéž. Vlastní překlad) Prohlášení zpochybnilo liberálně 
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tržní principy tím, že socialistická vláda dokáže selektivně intervenovat a 

tím ekonomiku ovládat a regulovat. 

Hattersleyho závěry ve své době nebyly nijak kvitovány. Spíše byla 

pozornost obrácená ke Kinnockovi, když na stranické konferenci v roce 

1988 prohlásil, že je jasné, že v jej ich možném příštím volebním období se 

budou muset smířit s existující tržní ekonomikou, ale co více - naučit se jí 

ovládat lépe než toryové. (Tamtéž) 

Dokument z roku 1989 nazvaný „Přijmi výzvu, udělej změnu" (Meet the 

Challenge, Make the Change) (Jones, 1996, str. 123) staví na závazku 

к osobní svobodě a více spravedlivé a demokratické společnosti. Dále se 

labouristé vzdali myšlenky veřejného vlastnictví jako hlavního nástroje své 

politiky a socialistické strategie. 

V roce 1989 byl tedy dokončen významný posun v ideologii labouristů. 

Jejich leader zdůrazňoval roli intervencionismu kvůli zajištění potřeb 

obyvatel. Stát musel selektivně zasahovat na trhu, aby vyléčil jeho 

nedostatky, a také aby zvýraznil a podpořil jeho silné stránky. Prakticky šlo 

o podporu nástrojů jako investice do školství, infrastruktury, vývoje a 

výzkumu, vědy a technologie, také regulaci životního prostředí a národní 

regulaci monopolů. 

Tento posun vyvolal interní debaty ve straně. Existovaly tam skupiny 

intervencionistů, neokeynesiánců vedených Gouldem, a dalších, více pro trh 

orientovaných, které podporovali Kinnock a John Smith. Tito byli pro méně 

časté zásahy do trhu, spíše náhodné akce, zatímco Gould a jeho příznivci se 

zasazovali o cílenější, dlouhodobé a strategické zásahy. Nakonec vyhrál 

přístup méně intervencionistický, zejména po odchodu Goulda z pozice 

mluvčího průmyslu a jeho nahrazení Gordonem Brownem. 

Mnozí komentátoři, které uvádí Jones (1996) se domnívají , že horování za 

tržní ekonomiku bylo návratem k revizionismu. Bylo jasné, že od roku 1989 

se Labour Party stala regulérní sociální demokracií podobnou svým 

sesterských organizacím v kontinentální Evropě. Zařadila se do jejich řad 

zejména díky postoji к pokračující evropské integraci, členství v 

Severoatlantické alianci a tržní smíšené ekonomice. 

Podobnost s Croslandovým náhledem je také jasná: Kinnock i Crosland 

obhajovali trh, nahlíželi na něj pragmaticky. Oba hájili selektivní státní 
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intervence jako lék na uzdravení tržních obtíží. A oba sdíleli závazek 

přerozdělit vydobyté ekonomické bohatství v rámci zajišťování většího 

blahobytu společnosti ve prospěch všech jej ích členů. 

Croslandův revizionismus ležel na velkých veřejných výdajích a také na 

nedistributivním zdanění. Tato opatření byla odmítnuta Kinnockem. 

V oblasti plné zaměstnanosti a redistribuci bohatství a zdrojů byl 

Kinnockův přístup skromnější a jasnější a rozhodně neměl idealistická 

očekávání. 

Posledním rozdílem bylo, že Kinnockova změna nebyla doktrinálně vedena. 

Nemohl se opřít o žádnou systematickou analýzu jako jeho předchůdci. 

(Jones, 1996, str.130) 

Ovšem Kinnockův boj za hnutí Labour byl možná až příliš hluboký a 

nakonec bojoval osamoceně a to byl důvod, proč jeho moderní forma 

demokratického socialismu neuspěla. Ztroskotala na pokusu změnit se 

v líbivou ideologii, která by zaujala větší elektorát než byl jej í tradiční. 

Jedním z důvodů, jak uvádí Jones (1996), může být Kinnockova příliš velká 

zakořeněnost v labourismu 70. let. Nejistota, která se kolem Kinnocka 

vytvořila se projevila po dalších neúspěšných volbách, tentokrát v roce 

1992. Labouristé získali 34,4% voličských hlasů a zvítězili opět 

Konzervativci pod vedením Johna Majora. (Tamtéž) 

3.7 Triumf revizionismu: modernizace za Blaira a Smithe 

John Smith, skotský právník, se stal leaderem v roce 1992 a od začátku 

proklamoval, že proces obrody Labour Party musí pokračovat. Jedinými 

otazníky byly rychlost změn a také způsob, jakým bude ideologická změna 

propagována a šířena. 

Smithův způsob vedení se často diskutoval. Když byla strana rozdělena na 

levo a pravo, na modernizátory a tradicionalisty, on byl jej ich spojník, stál 

uprostřed. Údajně ve straně neexistoval rozporuplnější člověk, který by měl 

tolik nepřátel. (Jones, 1996, str. 131) Přes kritiky z vlastního tábora vždy 

zdůrazňoval především jednotu strany a byl jí oddán. Po jeho náhle smrti 

v roce 1994 se labouristé shodli, že alespoň částečně pomohl smířit oba 
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zdánlivě nesmiřitelné tábory. Smith neustále upozorňoval, (zvláště během 

roztržek mezi tradicionalisty a modernisty) že je nutné udržet jednotu, která 

byla tak bolestivě získána. Osobně spíše podporoval modernisty, ale 

nedával svoji podporu tolik najevo, jako jeho předchůdce. Jisté postavení si 

získal díky prosazení principu „jeden člen - jeden hlas", (OMOV: One 

Member - One Vote) což se týkalo výběru kandidátů do parlamentu. Tento 

proces omezoval politickou sílu odborů uvnitř strany.56 

Zdroj Smithova přístupu ležel ve skotském labourismu, ale i on utrpěl šrám 

v podobě zpomalení modernizačního procesu ve straně, stejně jako se to 

stalo Kinnockovi v roce 1987. Jeho ideologickým záměrem bylo dovést 

labouristy к moderní sociální demokracii. Byl podporovatelem smíšené 

ekonomiky. Kromě skotského prostředí ho ovlivnil i křesťanský 

socialismus, který zastával názor, že jedinec bude naplněn pouze v silné 

společnosti, kterou spojuje pouto přátelství. Tato vize tedy ještě více 

upevnila ideu kolektivismu a solidarity, která byla vždy ve straně patrná. 

Smith měl v plánu své přednášky upravit do sekularizované podoby a 

navrhnout je jako doplnění Čtvrté klauzule. (Nechtěl se pouštět do debat o 

její změně jako jeho předchůdci, na to ještě neměl dost odvahy.) (Jones, 

1996, str., 133 - 134) 

Smithův smířlivý tón politiky a jednání byl v kontrastu s j inými dvěma 

důležitými a vlivnými postavami labouristů. První z nich byl Jack Straw, 

stínový ministr životního prostředí. Sepsal politický pamflet „Politika a 

ideologie", (Policy and Ideology) (Jones, 1996, str. 133) ve kterém volal po 

revizi Čtvrté klauzule. Zejména část pátá podle jeho názoru už neodpovídala 

době, ve které se strana nalézala. Labouristé se v ní od roku 1918 zasazovali 

o: „ ...prosazování politické, sociální i ekonomické emancipace obyvatel a 

přesněji těch, kteří jsou závislí na svém vlastním úsilí ... "3 7 Dle Smithe tato 

část neodpovídala, ani po stránce jej ich vlastního názorového posunu na 

společnost ani po stránce objektivní, každodenní realitě v Británii i ve 

světě. Straw kritizoval patetické zaujetí členů strany touto klauzulí, 

označoval ji .za zastaralou, plnou otřepaných frází a prázdných termínů, 

36 Byly tedy zrušeny tzv. „block votes" 
37 Clause IV [online], c2008, poslední revize. 5. 6. 2004 [cit. 22. 9. 2008] 
<http://www.thecitizen.org.uk/views/clause4.htm> 
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vhodnou a líbivou pro dělníka z první poloviny 20. století, ale zcela 

vyčpělou pro společnost kráčející do století jedenadvacátého. (Jones, 1996, 

str. 134) 

Okamžité pozitivní reakce se ale nedočkal, a to ani od, ke změně 

nakloněného, leadera strany. Strawovy útoky na zaostalost stranických 

stanov totiž přišly zrovna ve chvíli, kdy Smith hájil svůj návrh „jeden 

člověk - jeden hlas". V myšlence změnit klauzuli ho nakonec hlasitě 

podpořil jeho předchůdce Neil Kinnock, který stejně věřil, že klauzule už 

nenese adekvátní definici moderního demokratického socialismu, ve který 

strana věřila. 

Smith místo toho krátce před svou smrtí připravoval sérii vlastních návrhů a 

opatření směřujících к dalšímu stmelování strany, ale dotýkat se tak 

ožehavého tématu jako zasahování do stranické ústavy se mu nezdálo 

moudré. Jeho strategie pomalé a opatrné změny se nelíbila dalším aktivním 

členům labouristů, Tonymu Blairovi a Gordonovi Brownovi. Naneštěstí 

Smithova éra trvala jen pouhých dvaadvacet měsíců, (zemřel po náhlém 

srdečním infarktu v roce 1994) a mladý, aktivní vizionář tak Blair dostal 

šanci realizovat své ideje. 

3.8 Předsednictví Tonyho Blaira: zakotvení v etickém socialismu38 

Novým leaderem byl zvolen v roce 1994 Tony Blair a okamžitě po nástupu 

do úřadu udal tvrdý a rychlý směr modernizace strany, podporován svým 

přítelem Gordonem Brownem. Stavěl na modernizačních principech Neila 

Kinnocka a podporoval Smithovu myšlenku „jeden člověk - jeden hlas". 

Blairova hlavní idea usilovala o vrácení strany na výsluní, představení se 

opět jako mainstreamová síla, která bude sloužit širokému lidu. Takovou 

měla, podle jeho představ, pověst od svého založení, ale byla pošlapána 

rokem 1979, kdy se někteří aktivisté domnívali, že zradila levicové ideály, 

že přestala být socialistickou. Blair během počátku 90. let napsal mnoho 

článků a odříkal mnoho přednášek, ve kterých zkoumal hlavní domény 

ideologické obrody strany, které považoval za vhodné. Samotná myšlenka 

38 Následující kapitola popisuje ideologická východiska Blairovy filosofie. Jeho praktickému 
působení, programatice a konceptu New Labour a Třetí cesty se věnuje kapitola pátá. 
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kolektivismu musela být zreformována. Dle jeho úvah strana v minulosti 

slučovala veřejné vlastnictví s veřejným zájmem - celá myšlenka 

kolektivismu byla příliš statická. 

Blair se ale nechtěl v ideologii strany opírat toliko o státní socialismus, ale 

spíše vyzdvihoval myšlenky ranného etického socialismu - což zahrnovalo 

sílu společnosti v podpoře jednotlivce. Chtěl vytvořit společnost, která by si 

nejvíce cenila veřejného zájmu a blaha pramenícího z dobra a blaha každého 

jednotlivého člena. (Jones, 1996, str. 135 - 136) 

V oblasti ekonomické přišly s Blairem také překvapující změny. Nový 

předseda prohlašoval, že je čas zapomenout na ideové cíle zakotvené 

v nějakých stanovách, ale že je třeba soustředit se pouze na prostředky. 

Tento blairovský pragmatismus stavěl na klíčové roli trhu jako regulátoru 

ekonomiky. Blair tvrdě podporoval existenci prosperujícího trhu a 

konkurenčního prostředí. Nevyhýbal se intervencím, ale pouze v případě 

zájmu veřejného prospěchu. Chtěl vytvořit z trhu a státu partnery, ne hlídací 

psy, z nichž jeden by střežil společný a druhý soukromý majetek. 

Blairovy vize moderního socialismu tedy nepřinesly jen formu ekonomické 

organizace, ale soustředily se spíše na ideu veřejného zájmu zaostřeného na 

podporu jednotlivce a na hájení kolektivismu a vzájemnosti . 

Tato témata Blair ještě upřesnil v roce 1994 ve Fabiánském pamfletu, kde 

svoji vizi etického socialismu označil za jedinou možnou fungující 

alternativu levicové politiky po pádu komunismu. (Jones, 1996, str. 137) 

Blair ve svých disputacích používal slova socialismus s pomlčkou, tedy 

anglicky „social-ism", aby i po grafické stránce zdůraznil, že se jedná o 

jeho socialismus etický. (Tamtéž) Ideologické základy načerpal Blair 

pravděpodobně za dobu svých studií na Oxfordské univerzitě, kde byl v 70. 

letech silně oviivněn myšlenkami skotského filosofa Johna MacMurrayho, 

který ve svých knihách Osoby ve vztazích (Person in Relations) z roku 1961 

a Já jako agent, hybná síla (The Self as Agent) z roku 1957, kombinuje 

etický a křesťanský.socialismus a kritizuje liberální individualismus. (Jones, 

1,996, str. 138) 

Blairův socialismus nestaví na myšlence společného vlastnictví, ale na 

myšlence dobra každého jedince, kterému se musí dát šance moci se 

prosadit. 
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Objevily se ale dva problémy, které stály v cestě etickému socialismu. 

Tento přístup podporoval myšlenku sounáležitosti, která v sobě ukrývala 

abstraktní charakter takového závazku. Crosland se bál na myšlence dál 

stavět, nevěděl, jak prakticky takový požadavek zajistit. Principy 

sounáležitosti, solidarity a vzájemné pomoci by bylo možné prosazovat 

v tradičním socialistickém státě, ne v moderní tržní ekonomice. Pakliže 

Crosland nechtěl zajít к omezení principů jako svoboda, soukromí, 

individualita, osobní nezávislost, rovnost šancí a životní standard, musel se 

vzdát myšlenek na podporu tohoto socialistického požadavku. 

Druhý problém byl v tom, že Blairův přístup byl tradičního ideologického 

druhu a patrně byl líbivý pro labouristickou levici. Jelikož ale podporoval 

dravý trh, byl tak trochu nečitelný a zpočátku jistě neakceptovatelný pro 

obě křídla. Kořeny etického socialismu Tawneyho, na který se Blair 

odvolával, zdůrazňovaly vzájemnost těchto dvou oblastí, kdežto Blair je 

spíše odděloval. (Jones, 1996, str. 140) Kromě těchto dvou sfér nebyl Blair 

v rozporu s revizionistickou tradicí. Prohlášením, že socialistické hodnoty 

jsou kompatibilní s tržní ekonomikou, zaujal pozici leadera ochotného 

podlehnout klasickým socialistickým výtkám, tedy, že existuje základní 

rozpor mezi ideály komunity, solidarity, povinnosti a sociální odpovědnosti 

na straně jedné a materialistickými hodnotami trhu na straně druhé. 

Blair brzy dokázal, že své teoretické návrhy hodlá uvést do praxe. Poprvé 

tak učinil na stranické konferenci v říjnu 1994, kde navrhl přepsat 

problematickou Čtvrtou klauzuli stranických stanov. 

3.8.1 Revize Čtvrté klauzule 

Blairovi asistovali v nápadu revize klauzule Gordon Brown a také Peter 

Mandelson. Všichni pánové dali velice na průzkumy veřejného mínění, 

které jasně deklarovaly, že strana, jej í preference, ideový základ a 

směřování jsou pro voliče nečitelné. Blair celou záležitost projednával 

hlavně s Johnem Prescottem, který ve straně představoval neoficiální, 

tradicionalistické křídlo. Prescott nakonec souhlasil s revizí článku s tím, že 

v další radikální modernizaci strany se nebude pokračovat alespoň do 

výsledků generálních voleb, neboť toto ujištění požadovaly hlavně odbory. 
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Na stranické konferenci v Blackpoolu Blair ještě nepředstavil svůj návrh na 

změnu článku. Pouze prohlásil, že strana musí mít takové stanovy, „jaké 

veřejnost pochopí a toryové nebudou mít šanci zkreslit." (Jones, 1996, 

str. 139. Vlastní překlad) Slíbil, že na nových stanovách bude pracovat a 

vyzval к vnitrostranické diskuzi silným a emotivním prohlášením: 

„Strany, které se nemění umírají, a tato strana (tj. Labour, pozn. LV) je 

živoucím hnutím, nikoliv historickým monumentem. Pokud se svět mění a my 

ne, pak se staneme pro svět neužitečnými. Naše principy už nebudou 

principy a zkostnatí v dogma. " (Tamtéž. Vlastní překlad) 

Blair se v odvaze modernizovat klauzuli velice přiblížil Gaitskellovi. Oba 

považovali nutnou změnu za výraz reflektování nových, moderních 

podmínek a nových potřeb obyvatel. Stranická ústava byla klíčovým prvkem 

modernizace celé strany, alespoň tak to oba cítili. 

Veřejnost prostřednictvím médií reagovala na Blairovu řeč velice kladně, 

vlivné britské deníky se к projevu labouristického předsedy stavěly až 

překvapivě pozitivně. Blair měl tedy výbornou pozici zahájit ofenzivu.5 9 

Události získaly spád v prosinci 1994 kdy NEC schválilo harmonogram 

konference, na které se mělo hlasovat o novém znění klauzule. Blair se do 

kampaně zapojil aktivním cestování po celé zemi, aby mohl z očí do očí o 

problematice mluvit se všemi členy strany. (Jones, 1996, str. 140) 

Blair v souvislosti s kritikou nesoučasnosti Čtvrté klauzule vytýkal hlavně 

fakt, že „zakotvení stranických zásad ve veřejném vlastnictví není 

proklamací stranické filosofie nebo jejich principů, ale pouhým možným a 

preferovaným prostředkem, jak principů dosáhnout. " (Jones, 1996, str. 141. 

Vlastní překlad) Dále kritizoval formulace mluvící o veřejném vlastnictví 

bez hranic - k tomu dodal, že takový cíl by musel zahrnovat celou sféru 

veřejného života, výrobních prostředků a odvětví, kromě průmyslu také 

například maloobchodní sítě, finančnictví apod., což v prostředí smíšené 

ekonomiky na konci 20. století nebylo realizovatelné a udržitelné. Dále 

uvedl, že klauzule kladla vysoké nároky v podobě cílů, které nelze 

realizovat, či které si žádný leader realizovat nemůže dovolit, což přirozeně 

ve straně způsobí rozkol. Toto se bohužel v minulosti ukázalo jako pravdivé 

39 Samozřejmě se našli i odpůrci revize článku, uvnitř strany vznikla frakce s kampaní nazvanou 
Obrana Čtvrtého článku. Byla vedena Arthurem Scargillem, ale byla poražena. 
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- rozkol mezi ideovým teoretizováním a praktickou politikou 

labouristických vlád, které se musely opírat o další podporu, vedl poté 

к obviňování (bohužel z vlastních řad) ze zrady stranických zásad a ideálů, 

ze sejití z cesty socialismu. (Jones, 1996, str. 144) 

Revize klauzule měla přinést větší srozumitelnost a představu labouristů 

jako přínosné politické strany. Velmi důležitý byl požadavek na zakotvení 

zásad jako sociální spravedlnost - základní kámen vyjadřující labouristické 

přesvědčení o čestné společnosti; svoboda - nejen ve smyslu občanských 

práv, ale i ve smyslu volby v občanském životě a vytvoření prostoru tyto 

individuální volby realizovat ve společnosti; rovnost - opět nejen občansko-

právní, ale rovnost šancí a příležitostí; demokracie s prvky přímé 

demokracie; odmítnutí centralizovaného a neodpovědného státu; a nakonec 

solidarita - tedy respekt jednoho člověka к druhému pramenící z humanity. 

(Jones, 1996, str. 145) 

Zbývalo definovat ekonomické prostředky, pomocí kterých labouristé 

hodlali těchto nastolených principů dosáhnout. Ekonomika postavená na 

veřejném vlastnictví výrobních prostředků byla anachronismem, zvláště po 

pádu komunistického režimu, což si vedení strany dobře uvědomovalo. Blair 

se ale myšlenky na veřejné vlastnictví nehodlal vzdát, protože, ač zastánce 

dravého trhu, toužil po státě, který bude pro své občany zajišťovat služby 

špičkové úrovně. Existovalo několik možností, které se daly dobře propojit 

- soukromé, státní či korporátní vlastnictví. Důležité je zde podotknout, že 

Blair požadoval, aby se za ideologii strany považoval etický socialismus 

zdůrazňující výše zmíněná témata a nikoliv jej ich vztah к řízení ekonomiky, 

protože ten se snažil představit čistě pragmaticky: použít v hospodářství 

země to, co se jeví jako funkční, bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci. 

V Blairově době se jako funkční jevila zrovna tržní ekonomika a on v tomto 

nastoleném prostředí jen hledal co nejlepší prostor pro manévrování, aby 

z tohoto prostředí Britové vytěžili co nejvíce. 

Ačkoliv se Blair musel „poprat" s tradicionalisty, kteří viděli ve Čtvrté 

klauzuli mýtický úzus a odmítali přijmout realitu nové doby, měl 

labouristický předseda o mnoho lepší podmínky než jeho předchůdce 

Gaitskell před třiceti pěti lety, když se pokusil o revizi. V roce 1994 učinil 

Blair strategický tah - předpřipravil si pozice pro podporu - mluvil se členy 
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strany a pro svoji myšlenku si získal její vlivné představitele (Brown, 

Prescott, Mandelson). Druhým plusem pro Blaira byl menší vliv odborů, 

které v 90. letech neměly takovou sílu jak v letech sedmdesátých a změnou 

poměru hlasů ve straně nemohly do jeho rozhodování příliš zasahovat. A za 

třetí Blairovi přály příhodné okolnosti, protože za jeho předsednictví už ve 

straně neexistovaly tak silné frakce fundamentální levice a sentimentálních 

tradicionalistů. (Jones, 1996, str. 145 - 146) 

3.8.2 Nová Čtvrtá klauzule 

Nová Čtvrtá klauzule byla nakonec odsouhlasena v prosinci 1994, 

publikována v březnu 1995 a schválena Národním výkonným výborem 13. 

března 1995. Autorem se stal Tony Blair. 

První část představuje přesvědčení a důvěru v princip sounáležitosti: 

„Labour Party je demokratická socialistická strana. Věřím, že společným 

úsilím dosáhneme více než bychom dosáhli sami. Usilujeme o vytvoření 

prostředků, které by každému z nás pomohly uvědomit si svůj potenciál, o 

společnost pro všechny, jejíž síla, bohatství a příležitost budou v rukách 

mnohých, ne některých, kde práva, která vlastníme odrážejí povinnosti, 

které máme, a kde žijeme pospolu, volně, v duchu solidarity, tolerance a 

respektu. "40 (Vlastní překlad) 

Druhá část představuje nové pojetí ekonomické sféry, patrně nej palčivější 

oblast pro odpůrce revize. Redefinuje labouristické ekonomické cíle opřené 

o soutěživou tržní ekonomiku pracující ve veřejném zájmu a popisuje 

partnerství mezi privátním a veřejným vlastnictvím. Strana usiluje o: 

„Dynamickou ekonomiku sloužící obecného zájmu, ve které struktury trhu a 

tvrdost soutěže jsou spojeny silami partnerství a spolupráce, aby vytvářely 

bohatství, které národ potřebuje, a příležitost pracovat a prosperovat pro 

všechny, se zkvétajícím veřejným sektorem a službami na vysoké úrovni, kde 

podniky důležité pro veřejné blaho jsou buď vlastněny státem nebo za ně 

stát nese zodpovědnost. " 41 (Vlastní překlad) 

И 

40 Clause IV [online], c2008, poslední revize. 5. 6. 2004 [cit. 22. 9. 2008] 
<http://www.thecitizen.org.uk/views/clause4.htm> 
41 Clause IV [online], c2008, poslední revize. 5. 6. 2004 [cit. 22. 9. 2008] 
<http://www.thecitizen.org.uk/views/clause4.htm> 
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V dalších částech obsahují Blairovy stanovy závazky к usilování o 

spravedlivou společnost a demokracii, ve které je vláda plně v rukách lidu, 

kde jsou garantována lidská práva a rozhodnutí dělána s ohledem na dobro 

společnosti. 

Kampaň za revizi stanov vedl Blair ve straně půl roku a na zvláštní 

stranické konferenci 29. dubna 1995 v Methodist Central Hall ve 

Westminsteru, tedy ironicky na místě, kde byla v roce 1918 přijata původní 

Čtvrtá klauzule, definitivně obhájil své návrhy. Roy Hattersley označil 29. 

duben za průlomový den v dějinách labouristů, protože toho dne se změnili 

v klasickou sociální demokracii. (Jones, 1996, str. 146) 
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4. Reflexe opozičního období (1979 - 1997) Labour Party 

Jakkoliv detailní popis transformace Labour Party by nebyl úplný bez 

analýzy determinantů této přeměny. Anglický politolog Eric Shaw ve své 

knize The Labour Party Since 1979: Crisis and Transformation4 2 , nabízí 

velice zajímavý rozměr důvodů obrody této strany. Na rozdíl od většiny 

analytiků, kteří interpretují změny strany z hlediska vnějšího prostředí jako 

je sociální či ekonomická situace a nutnost zalíbit se voličům, (které Shaw 

připouští) upozorňuje na další vlivy, které považuji za účelné zmínit, neboť 

jsou nezbytné ke skutečnému pochopení tak obrovské transformace, kterou 

prošla Labour Party v období svého dlouhého setrvání v opozici. 

Následující text je tedy jakýmsi doplněním 2. kapitoly, která pojednává o 

historii celé strany a zároveň slouží jako východisko ke kapitole páté, která 

práci ukončuje stručným popisem Labour Party jako strany označované jako 

New Labour. 

4.1 Politické prostředí 

Po rozkolu strany se svým pravicovým křídlem založili nespokojení členové 

Sociální demokracii '" a vytvořili alianci společně s liberály. Aliance sebrala 

labouristům značnou část jej ich voličů a získat je zpět se stalo hlavním 

politickým cílem strany. Průzkumy veřejného mínění ukázaly, že důvod 

odlivu voličů tkvěl v přílišném vybočením strany vlevo - posun na střed byl 

tedy strategickým krokem. Ačkoliv se s tímto krokem odmítali levicověji 

smýšlející straníci smířit, museli ustoupit pod tíhou argumentů a hlavně 

před hrozbou obsazení třetího místa ve volbách. Zatímco se strana 

připravovala na přechod ke středu, konzervativci měli čas na vydávání 

opatření jako bylo např. snižování daně z příjmů, čímž se chtěli labourističtí 

42 Labour Party od roku 1979: Krize a Transformace 
43 Více o založení Sociální demokracie tzv. Gangem tří na str. 64 
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nej větší rivalové zalíbit pracující třídě, respektive alespoň těm movitějším 

z nich. Síla jej ich počínají tkvěla především v tom, jak uchopili a reagovali 

na změny v sociální oblasti. Stálost a líbivost je j ich programu razantních 

sociálních změn byla legitimována rozšířením a akceptováním 

„thatcherovsky" řešených společenských problémů. 

Labouristé se těmto změnám museli přizpůsobit, nejen změnou svojí 

politiky v oblasti průmyslu, daní, bydlení apod., ale konzervativní vlády a 

všeobecná akceptace „nových pravidel" středovými voliči tlačili stranu к 

rychlé a okamžité modernizaci vlastních struktur a sebezakotvení. (Shaw, 

1994, str. 25) 

Ideologická životaschopnost thatcherovské pravice byla ještě zpevněna 

pádem sovětského bloku v roce 1989, kdy se potvrdilo, že státní vlastnictví 

průmyslu a centralizované plánování nejsou s to udržet krok s ekonomikou, 

natož ji účelně řídit. Události konce 80. let ukázaly, že socialismus není ani 

alternativou kapitalismu, že se mu nemůže rovnat. Prozíravější pohledy na 

věc poukazují, že komunistický svět nese velmi málo, ne-li žádnou 

podobnost s koncepcí socialismu na západě a z toho důvodu nemohly mít 

události ve východní Evropě žádný smysl pro západní demokracie. 

V každém případě byly pro labouristy ponaučením, že ekonomické 

problémy v jej ich zemi nepůjdou vyřešit pomocí socialistických metod. 

(Shaw, 1994, str. 25 - 29) 

4.2 Ekonomické prostředí 

Nej důležitějším externím vlivem na politiku Labour Party byla, vedle pádu 

komunismu v roce 1989, určitě postupující globalizace světové ekonomiky. 

Strach z nespokojenosti a problémů ve finančním sektoru a obavy ze 

spekulativní krize prostupovaly myšlením labouristických finančníků, 

zvláště když se zdálo, že vítězství jejich strany je na dohled. John Smith 

varoval, že nová doba znamená nutnost žít ve velice nestálých podmínkách 

a změny kapitálu v Tokiu, Londýně či New Yorku mohou rázem ovlivnit 

ekonomiky na celém světě. (Shaw, 1994, str. 93) Peněžní trhy se staly 

„místem činu", skutečnými strážci a leadery světové ekonomiky a měly také 
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silné politické přednosti: tlačily na vlády, aby snížily rozpočtové výdaje, 

což se dotklo zejména sociálního sektoru a přesvědčovaly o nutnosti 

vlastnictví v rukou soukromého sektoru. Revizionistické sociální 

demokracie se snažily přerozdělovat výdobytky keynesiánsky regulované 

ekonomiky sociálně slabým, ale j iž na konci 80. let nebyla tato strategie 

déle udržitelná. 

Jak je vidět, strana správně cítila nevyhnutelnost pružné reakce na nové 

ekonomické prostředí a zcela se rozhodla přizpůsobit potřebám moderních 

finančních trhů. (Shaw, 1994, str. 95) Právě tento fakt vysvětluje shodné 

vize obou hlavních soupeřících stran Velké Británie na makro-ekonomickou 

politiku. S trochou nadsázky se dá říci, že to jsou reakce na postupující 

globalizaci, které tvoří průsečík labouristů a konzervativců. 

4.3 Nové strategické uvažování 

Nové strategické uvažování Labour Party se dle Shawa skládá z pěti 

hlavních komponentů: (Shaw, 1994, str. 156 - 158) 

• Model elektorálního vystupování, který se ve své originální podobě 

sestává ze tří faktorů: image strany, image vedení a politická témata; 

po roce 1987 všechny britské strany zdůrazňovaly svoji kompetenci 

řídit ekonomiku a celou zemi - voličstvo došlo v případě labouristů 

к názoru, že jejich ekonomické vize povedou v nových podmínkách 

buď к totální neschopnosti řídit ekonomiku, nebo ke zvyšování daní, 

aby stát získal větší množství finančních prostředků na své sociální 

výdaje. 

• Hledání takových pozic na politické šachovnici, ze kterých by lépe 

než jej ich soupeři mohli přesvědčovat voliče o svých nových idejích 

a plánech; tento postup odrážel změnu v sociální stratifikaci britské 

společnosti: zejména úbytek pracující třídy, nové potřeby bohatších 

tříd z řad voličů labouristů, větší dostupnost masového zboží, zvýšení 

míry -soukromého vlastnictví a ctižádost obyvatel se prosadit; 

průzkumy veřejného mínění, které ukazovaly odvrat od politiky 
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kolektivismu, jen utvrdily labouristy, ze musejí urychleně opustit 

image „zdanit a utratit", kterou si před lety vybudovali. 

• Duší kampaně se zdála být snaha mít co nej lepší program: vycházela 

z domněnky, že většina sporných bodů v politice jednotlivých stran 

patřila jedné ze dvou velkých stran a záleželo jen na nerozhodnutých 

a váhajících voličích, která témata je zrovna trápila; proto se 

základním komunikačním cílem stalo zdůrazňování labouristických 

témat jako solidarita, rovnost a prosperita. 

• Silná potřeba získat co nejvíce televizního času, a to nejen možnost 

objevit se v televizi, ale i v seriózním tisku; také se kladl důraz na co 

nejlepší vystupování politiků, jej ich dobrý vzhled apod., aby co 

nejvíce zaujali voliče. 

• Druhořadými, ale nikoliv zanedbanými, se pak staly další cesty, jak 

oslovit voliče jako využívání agentur na podporu image strany a 

jejich představitelů, působení na city a emoce voličů apod. 

Nová strategie labouristů je velice důležitý koncept, protože otevřel stranu 

směrem к voličům, к jej ich přáním a požadavkům. Cílem jej ich kampaní 

bylo oslovit co možná největší počet lidí, nikoliv jen své tradiční voliče 

z nižších skupin obyvatelstva. Nová kampaň byla na druhou stranu velmi 

zdrženlivá a opatrná a dala by se charakterizovat slovem „důvěra". 

Labouristům šlo převážně o to, aby v ně Britové měli důvěru, velmi si totiž 

uvědomovali názor lidí na jej ich údajnou nekompetentnost v ekonomické 

oblasti. Kořeny nedůvěry pravděpodobně vyklíčily z představy o 

labouristech jako o extremistech, kteří lehkomyslně rozhazují peníze 

daňových poplatníků. Nová zpráva pro voliče zněla, že strana bude příště 

„pragmatická, tvrdá a nepoddajná a bude se vyhýbat kontroverzním 

návrhům. " (Shaw, 1994, str. 160. Vlastní překlad) 

Nej důležitější byla oznámení, že strana upouští od propagace 

jednostranného odzbrojování a zvyšování procenta veřejného vlastnictví, 

akcentuje populární thatcherovská opatření jako např. prodeje obecních 

domů. Tyto ideje zároveň pomohly i v přístupu labouristů 

к makroekonomickým záležitostem, jako byla např. podpora britského 

členství v ERM (evropský mechanismus směnných kurzů) a opatrný postoj 
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к fiskální politice. V těchto oblastech neměli labouristé s oficiální vládní 

politikou žádný rozpor. 

4.4 Obroda vnitrostranické organizace 

Chování členů strany je samozřejmě určeno stranickou kulturou. Členové 

nemohou vystupovat jako individualisté, ale spíše jako herci v rukách režie 

stranického vedení. Záleží na ethosu strany, na jej ích normách, hodnotách, 

zvycích - zkrátka na její tradici. Shaw (1994) zmiňuje Duvergera, který 

zdůrazňuje, že pro socialistické strany je typická organizovanost, stranická 

disciplína a silný pocit osobního začlenění do strany. (Shaw, 1994, str. 164) 

Je zajímavé, že u labouristů nikdy nedošlo u jej ich členů k tak silnému 

poutu, ačkoliv u jedinců, kteří vykazují dlouhotrvající členství, lze 

vystopovat jistou loajalitu zejména ke svému vedení a jak uvádí Shaw 

(1994) Drucker tuto loajalitu nazval „ústřední labouristickou normou". 

(Tamtéž) Na počátku 80. let ale došlo ke zhroucení vnitrostranických 

socializačních mechanismů, které vedly к nedůvěře řadových členů ve své 

vedení. Šok ze dvou volebních neúspěchů (1983, 1987) pomohl znovu 

vybudovat tyto tolik potřebné mechanismy. Potřeba působit jako vnitřně 

jednotná strana byla hnací silou postupného stmelování jej ich členů v 80. 

letech. Tomuto trendu ještě přispěl strach z tisku - labouristé se obávali, že 

roztržky mezi nimi budou komentovány v tisku, který nebyl Labour tradičně 

nakloněn. 

Kinnock platil za dobrého a schopného manažera a dokázal z bázně svých 

kolegů před jeho osobností získat co nejvíce. V pohnuté atmosféře pomohl 

pracovat na upevňování pozice leadera, čehož pak plně využili jeho nástupci 

John Smith, ale zejména Tony Blair. 

Lačnost po vítězství a obsazení vládních pozic po konzervativcích vedla až 

к velmi překvapivým situacím, kdy řadoví členové „spolkli" taková 
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rozhodnutí svého vedení, se kterými by za normálních okolností hlasitě 

nesouhlasili. 

Podle stranických stanov měla být moc uvnitř Labour Party rozdělena mezi 

Národní výkonný výbor, Stranickou konferenci, Stínový kabinet, leadera a 

spřátelené organizace. Historicky se labouristé snažili vytvořit organizační 

strukturu, ve které by měl hlavní slovo její leader a ostatní podřízené 

organizace měly vytvářet integrovanou spolupráci. Tento systém fungoval 

až do 70. let 20. století, kdy se ve straně prosadil hlas odborů a ti j i posunuli 

více vlevo. Kinnock si toto nebezpečí stačil uvědomit a jednou z jeho snah 

se stalo otočení strany zpět do středu. 

Objevení středolevého bloku ve straně, který podporoval Kinnocka, posílilo 

jeho pozici proti levicovým labouristům v roce 1985. Získali majoritu 

v Parlamentní Labour Party, stínovém kabinetě i v Národním výkonném 

výboru (NEC), což j im umožnilo korigovat stranickou politiku a 

organizační záležitosti. Vítězství nad Konferencí ale bylo velmi těžké 

vydobýt, jelikož Konference byla vedená odbory. Jejich předáci se proto 

velkou měrou podíleli na rozhodování ve straně. Je pochopitelné, že odbory 

vycházely vstříc svým členům, hájily jejich zájmy skrze střety s labouristy. 

Vzhledem к tradičním vztahům mezi odbory a stranou byly první jmenovaní 

nakonec ochotni vzdát se svých nároků a ustoupit širšímu nátlaku celé 

strany. Učinily tak ve vlastním zájmu a poskytly vedení strany větší 

svobodu v rozhodování. Moc stranického vedení byla dále zvýšena 

okleštěním skupin oscilujících kolem NEC. Jednalo se převážně o 

specialisty, poradce a lobbyisty levicového smýšlení. Tyto uvolněné 

skupiny byly komisí NEC nahrazeny organizovanějšími celky. Tyto byly 

řízeny buď poslanci nebo přímo předsedou strany. Tato taktika dovolila 

straně utlumit a rozmělnit názorovou pluralitu, upevnit vedení a pro voliče 

se tak staly více čitelné její názory, o což šlo straně především. 

Proces fragmentace nastal i u umírněné levice a to po roce 1987. Po volbách 

toto křídlo nevědělo, zda-li s tvrdou levicí spolupracovat alespoň částečně, 

či zda se mají naplno „oddat" vedení strany. Celý problém vyvrcholil 

44 Známý je případ z j a ra 1988, kdy Kinnock veřejně zaváhal nad podporou jednostranného 
odzbrojení. Strana s tímto postojem samozřejmě nesouhlasila, ale svůj názor dala najevo jen velmi 
tiše. Jak napsal jeden komentátor Guardianu „nic, ani to nejlepšíz nejlepších dogmat nesmí stát 
v cestě poražení Madam Thatcherové". (Shaw, 1994, str. 166. Vlastní překlad) 
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v květnu 1987 v celostranické debatě Tribune Group ohledně společné 

kandidátky stoupenců radikálního a umírněného levého křídla pro volby do 

stínového kabinetu. Po horké debatě byla společná kandidátka odmítnuta, 

údajně z principu. Jack Straw se totiž domníval, že žádná výrazná 

diskontinuita na levém křídle ani neexistuje a není tedy důvod hlasovat o 

nějakých „společných" kandidátkách. Ve skutečnosti byly ale ve straně 

zformované dva názorové proudy na celou problematiku: jeden vnímal tvrdé 

levé křídlo jako spojence a partnery pro spolupráci a na druhé straně ten, 

který se dožadoval jasnějšího a tvrdšího sblížení s pravicí - tam patřily 

budoucí stranické špičky Antony Blair, Gordon Brown a také j iž zmiňovaný 

Jack Straw. (Shaw, 1994, str. 159 - 163) 

4.5 Labouristická kampaň a komunikační strategie 

Labouristé potřebovali, aby je veřejnost viděla v lepším světle. Šlo j im 

zejména o ujištění voličů, že jsou schopni svoji zemi vést a potřebovali si 

vylepšit image. Ještě průzkumy veřejného mínění z roku 1992 ukazují, že 

lidé stranu viděli jako stárnoucí, nemoderní, neschopnou vést zemi a řídit 

ekonomiku a také jako stranu s extremistickými názory. Byli spojováni 

s chudými, s lidmi línými, neschopnými se v životě prosadit, s odbory a ne s 

„obyčejnými" občany. Vyšlo také najevo, že lidé příliš nevěděli o jejich 

prioritách a návrzích řešení, mnohem více znali o vládnoucích 

konzervativcích. Bylo alarmující, že na počátku 90. let nedošlo vůbec 

к žádnému, nebo jen velmi minimálnímu, zlepšení ve vnímání strany 

potencionálními voliči - situace byla stejná jako v 80. letech. (Shaw, 1994, 

str. 168) Když strana analyzovala neúspěch své kampaně, uvědomila si 

klíčový fakt: problém nemusel být v kampani jako takové, ale v produktu, 

který nabízela voličům, tj. ve straně samotné. Labour Party očividně 

neprošla za deset let patřičnou modernizací. Eric Shaw (1994) tvrdí, že 

řadoví členové, zejména ti tvrdě levicoví, ani nesouhlasili s nějakou 

razantní změnou strany, ale stáli za Kinnockem, protože věřili, že nová 

strategie může zvítězit. (Shaw, 1994, str. 169) Otázkou zůstává, proč by 
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měli být přesvědčeni voliči, když se nejužšímu vedení nepodařilo přesvědčit 

o změnách své vlastní lidi. 

Labouristé odjakživa sledovali průzkumy veřejného mínění, ale jejich 

interpretace vždy závisela na vedení strany, což bylo trochu na škodu. 

Interpretace voličských odpovědí je totiž nutno pečlivě skrutinizovat a 

labouristické vedení se často dopouštělo úzkoprsého vysvětlení. Pokud se 

lidé vyjádřili o Labour Party jako o straně minorit, bylo třeba ptát se, proč ji 

lidé takto vnímali. Nezájem odpovědi na tuto otázku by se dal pochopit, 

pokud by se strana opravdu výhradně profilovala jen jako strana pro chudé, 

homosexuály, nezaměstnané apod. (Shaw, 1994, str. 188) 

Další velkou chybou byla představa, že výsledky odrážely jen události 

nedávné, tj. „Zimu nespokojenosti" apod. Ve skutečnosti bylo třeba dívat se 

do historie a tradic strany. Domněnka, že voliči z nižších tříd budou 

automaticky volit labouristy se ukázala jako velmi lichá. Labour Party byla 

založena a řízena lidmi s nižším sociálním statusem, jej í první leader, Keir 

Hardie byl horník a trvalo velmi dlouho než do jej ich řad vstoupili 

příslušníci vyšších tříd. Labouristům se ale nepodařilo na tyto své kapacity 

dostatečně upozornit a v očích voličů zůstali viděni jako strana bránící 

zájmy nižších tříd. Ačkoliv členy strany se postupně stávala i inteligence, 

labouristům se nedařilo tento fakt dostatečně voličům sdělit. I voličstvo 

z řad méně vzdělaných občanů si přálo mít ve vedení své země kompetentní 

osobnosti, a ty viděli spíše u konzervativců. Tradiční voliči Labour Party se 

tedy museli rozhodovat, zda dají přednost, a svůj hlas, straně, která 

zdůrazňuje zájmy nižší třídy, anebo, zda budou volit kompetentnost řídit 

celou společnost. (Shaw, 1994, str. 193 - 195) Navíc je potřeba upozornit 

na fakt, že v 80. letech byly smazány propastné rozdíly mezi bohatými a 

chudými, které v Británii byly na počátku vzniku Labour Party. Klesla i 

psychologická hladina nerovnosti mezi lidmi. Mladí voliči si mnohdy ani 

neuvědomovali, do jaké třídy, či vrstvy společnosti zrovna patří. Lépe 

řečeno, nestarali se o to. 

Svou roli v sociální stratifikaci hrála také média. Labouristům prokazovala 

špatnou službu, když stigmatizovala některé nižší složky společnosti a navíc 

je spojovala právě s labouristy. Od 70. let se největší „oblibě" médií těšily 

skupiny „sociálních příživníků", imigrantů požívajících, dle médií, 
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neuvěřitelných výhod. Hledáček byl také namířen na militantní členy 

odborů. Vzhledem k tomu, že labouristé vždy vystupovali velmi vstřícně a 

empaticky к těmto stigmatizovaným skupinám, nemohli čekat od mírně 

zmanipulované společnosti příznivý ohlas. (Shaw, 1994, str. 195 - 197) 

4.6 Pragmatická transformace 

Po volebním debaklu v roce 1983 bylo nové vedení Labour Party 

odhodláno, že musí vrátit stranu na politické výsluní. Ačkoliv se do roku 

1987 událo mnoho změn ve stranické politice, vedení váhalo s totální 

obrodou své strany. Důvodem byla obava z vnitrostranického rozštěpení. 

Strana chtěla uhlídat spolupráci mezi středovou levicí a mezi odbory. 

Nakonec strana prošla skutečně pragmatickou obrodou, když přestala být 

v opozici vůči členství své země v Evropské komunitě, byla přijata 

alternativní ekonomická strategie a návrhy na státní intervence, akceptovala 

veřejné participace do investic a opustila snahy o vytvoření plné 

zaměstnanosti. Bohužel, na veřejnost 80. let neměla tato rozhodnutí velký 

vliv, protože se straně nepodařilo j í je účinně sdělit. Vzhledem ke krizi 

kvůli revizionistům, přijali labouristé nakonec některé ekonomické návrhy 

konzervativců. Vedení strany považovalo za důležité veřejně sdělit, že 

labouristé mají důvěru v trh. Měli к tomu silné důvody, jako např. výše 

zmiňovaný kolaps komunismu, který ukázal socialistické řízení ekonomiky 

jako nereálné. Labouristé se potřebovali zbavit dvou základních pilířů svých 

představ o ekonomice: intervence a keynesiánství. Jádro sporu mezi nimi a 

konzervativci neleželo ani tak v otázce trh ano či ne, ale v roli státu a jeho 

vztahu к trhu. Labouristé požadovali, aby stát trh ovládal, kdežto 

konzervativci se spoléhali na jeho neviditelnou ruku. 

Ještě důležitějším počinem bylo zřeknutí se keynesiánství. Tento systém a 

základní kámen revizionistů stavěl na přerozdělování bohatství směrem 

к potřebným, zatímco usiloval o co nej lepší výsledky ekonomiky pomocí 

státních intervencí. Současně volal po plné zaměstnanosti. „Post-

revizionisté", jak je nazývá Shaw, (Shaw, 1994, str. 207) vyjádřili 

pochybnosti kvůli několika nedostatkům a praktickým problémům, jako 
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např. nesnadnost omezit mzdy. Ačkoliv věřili, že je možné pomalou 

ekonomiku podpořit fiskálními stimuly a podporou poptávky, obavy 

z inflace jej ich vize zastínily. Dále tu byly obavy z odlivu investic, a právě 

privátní sektor a jeho peněžní prostředky investované do britské ekonomiky, 

měly pomoci. Gordon Brown sestavil dokument, ve kterém analyzoval 

problémy hlavně na nabídkové straně a nabádal к sestavení stabilního a 

předvídatelného monetárního systému. (Shaw, 1994, str. 208 - 209) 

Tyto změny způsobily, že ekonomická politika labouristů a konzervativců 

nebyla téměř к rozeznání. Takový posun by jistě zamrzel Michaela Foota, 

který v 60. letech, v době největších půtek o ekonomické směřování 

labouristů, před akceptací liberální ekonomiky varoval. 
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5. New Labour - vzestup strany pod vedením Tonyho 

Blaira 

Stephen Fielding si ve své knize The Labour Party - Continutiy and Change 

in the Making of New Labour z roku 2003 klade jednu důležitou otázku po 

samé esenci Labour Party: 

„Co přesně je „New Labour": Je to ta samá historická Labour Party, která 

se jen přiblížila moderním potřebám doby anebo Blair vytvořil zcela nový 

politický fenomén?" (Fielding, 2003, str. 1. Vlastní překlad) 

Psal se rok 1994 když Tony Blair usedl do křesla leadera Labour Party a 

kdy poprvé označil svoji stranu za „novou".4 5 Hlavním sdělením změny, 

která byla avizovaná přívlastkem „nová", bylo opuštění myšlenky rovnosti 

všech lidí a odpoutání se od vazeb na pracující třídu. Vezmeme-li v úvahu 

celou historii Labour Party, které se věnovaly předchozí kapitoly, je tak 

obrovský posun těžko uvěřitelný. Za transformací strany ze „staré" na 

„novou" stojí Tony Blair, který musel postuláty své éry mnohokrát 

vysvětlovat - voličům, novinářům, politické konkurenci, ale i vlastním 

spolustraníkům. Následující kapitoly shrnují nejvýznamnější aspekty 

moderní labouristické politiky a pokoušejí se také vysvětlit úspěch 

Blairových transformačních kroků, proklamací a činů. 

5.1 Thatcherismus jako jedna z výchozích doktrín New Labour 

Blair chtěl novým označením své strany dát voličům najevo, že Labour se 

transformovala, že se poučila z předchozích chyb, zvolila si nového silného 

leadera a byla připravena vzít otěže vlády po dlouhé pauze do svých rukou. 

Rok 1994 je možné vnímat jako zásadní předěl či jako vyvrcholení procesu, 

který byl nastartován j iž dříve. Nelze nepřipomenout, že strana v době 

45 New Labour je v nejobecnější rovině možné vnímat jako označení pro epochu, kdy byla strana 
vedena Blairem. Tato interpretace ale není v žádném případě dostačující a vyžaduje hlubší analýzu. 
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nástupu Blaira trpěla frustrací z několika volebních porážek v řadě a 

setrvávala v opozici od roku 1979. Bylo by ale nesprávné tvrdit, že se strana 

„probudila" až po nastoupení Blaira za předsednický stůl. 

Významným posunem v myšlení strany bylo zvolení modernistického 

Kinnocka do pozice předsedy roku 1983 a jeho kroky po prohraných 

volbách v roce 198746. Je možné jít ještě dále a označit rok 1981, kdy strana 

ztratila kontrolu nad Národním výkonným výborem, za „revoluční". 

Ať už si vybereme kteroukoliv z těchto událostí, stále nelze jasně říci, která 

z nich přesně způsobila přechod k „New Labour", ačkoliv podíl na něm mají 

samozřejmě všechny. Historici napovídají, že pokud ne startovacím 

momentem, tak jistě motorem vlastní přeměny byl thatcherismus. (Fielding, 

2003, str. 4 - 8 ) 

Dle Lenky Rovné nazýval Blair sám svou ideologii „postthatcherismus". 

(Rovná, 2004, str. 169) Fielding dodává, že hnutí New Labour překřtili zase 

novináři na „druh thatcherismu" či „neo-thatcherismus" nebo jen 

„thatcherite". (Fielding, 2003, str. 9) 

Neoddiskutovatelným faktem je, že transformační tlaky bujely uvnitř strany 

velmi dlouho - v tomto ohledu je jistě nutné připomenout celé 

revizionistické období, započaté v 50. letech 20. století, usilující o přepsání 

Čtvrté klauzule stranické ústavy. 

5.1.1 Od Čtvrté klauzule к New Labour: nová labouristická ideologická cesta 

Událostí, která by se dala označit za průlomovou, co se transformace 

Labour Party týká, je přepsání nej palčivějšího dokumentu v dějinách strany. 

Od roku 1918 odkazovala Čtvrtá klauzule stranické ústavy к socialismu 

definovaném kolektivním vlastnictvím výrobních prostředků v zájmu všeho 

lidu."'7 V této proklamaci viděl Blair příliš úzké sepětí se socialismem a 

proto se rozhodl bojovat za jej í revizi, ačkoliv dobře věděl, že podobné 

pokusy jeho předchůdců vedly к jej ich pádu a odsouzení vlastními lidmi. 

(Fielding, 2003, str. 58 - 60) 

46 Více o tomto tématu na str. 69 této práce 
47 Plné znění Čtvrté klauzule viz str. 16 této práce 
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Blair ale s revizí Čtvrté klauzule uspěl, sám se stal autorem nového znění, 

které bylo schváleno Národní výkonným výborem 13. března 1995.48 

Modifikací textu svých stanov se z labouristů stali podporovatelé 

kapitalismu a Blairovo vyzdvihování Thatcherové tento dojem jen 

umocnilo. Strana promýšlela svůj vztah ke dvojici stát - trh od roku 1987. 

Na konci 70. let se, jak známo, vlády ujali konzervativci, řídili zemi po tři 

volební období a labouristé tedy měli čas na rekapitulaci a změnu svých 

postojů. Ke změnám došlo a mnoho historiků proto éru New Labour nazývá 

thatcherismus, byť „rozředěný". (Fielding, 2003, str. 63) 

Změna Čtvrté klauzule jen odráží permanentní reflexi, která je znatelná od 

sociálních demokratů, jako byl např. Anthony Crosland v 50. letech. 

Samozřejmě nelze srovnat pohled Croslanda a Blaira ve všech aspektech, 

ale styčné body jako státní intervence, koncept rovnosti a volný trh jsou 

zřejmé. (Fielding, 2003, str. 79) 

Konzervativci privatizovali a labouristická reakce byla vždy stejná -

slibovali vrácení podniků státu, až se dostanou k moci. Během dlouhých 

týdnů a měsíců konzervativních vlád bylo jasné, že tento slib nemohou 

splnit, a tak se alespoň zavázali к vyšší státní kontrole soukromých 

společností. Ovšem už tento ústupek znamenal velké odklonění od 

keynesianismu, kterým se ekonomičtí experti v Labour řídili.49 

Navíc Kinnockův kancléř John Smith varoval, že mezinárodní společenství 

by mohlo na socialistické snahy měnit vlastníky výrobních prostředků 

reagovat způsobením kolapsu britské měny. Revizionistická labouristická 

politika byla tedy založena na stimulaci trhu a z tohoto pohledu nepřinesl 

Tony Blair tolik nového. Zdá se tedy, že členům Labour Party, staromilcům, 

zahleděných do odkazu svých předků, který byl zakotven ve stanovách v 

roce 1918, nejvíce vadilo přepsání článku a přihlášení se ke kapitalismu 

oficiálně, doktrinálně. (Fielding, 2003, str. 72 - 74) Blair právě tuto 

48 Více o revizi Čtvrté klauzule viz kapitoly 4.7. a 4.8. této práce. Kapitoly jsou doplněny citacemi z 
klauzule 
49 Zde j e nutné poznamenat, že masivní znárodňování, kterého se labouristé dopouštěli zejména po 
druhé světové válce sám Keynes nikdy nedoporučoval. 
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doktrinální „obrodu" nazval Třetí cestou své Labour Party a tento koncept 

se stal jej í oficiální filosofií.5 0 

5.2 Liberalismus jako další z výchozích doktrín New Labour 

Pokud uznáme thatcherismus jako jednu z esencí Blairovy ideje o Třetí 

cestě, je nutné přidat ještě jednu a tou byl liberalismus. 

Tony Blair při svých prezentacích nové éry Labour Party vyjadřoval obdiv 

к politice premiérky Margaret Thatcherové, čímž možná zprvu uměle 

vyvolal pocit většího ideologického posunu své strany, než bylo skutečně 

pravdou. Jelikož britský volební systém je většinový a umožňuje tedy 

střídavě vládnout dvěma velkých stranám,5 ' je logické, že po volebním 

období jedné strany dostane druhá čas na rekapitulaci a hledání chyb. Jak 

labouristé, tak konzervativci, si byli vědomi, že cesta к vítězství nevede 

neustálým odsuzováním svého protivníka, ale naopak aplikací metod a 

přístupů, díky kterým uspěli jejich konkurenti ve volbách. Tak adaptovali 

konzervativci labouristické znárodňování a tak se Blair rozhodl akceptovat 

prvky thatcherismu, zejména zacílení na liberální ekonomiku. Z toho 

důvodu byl svými vlastními lidmi (členy Blairova kabinetu) nazýván 

Liberál - nejen díky svým ekonomicko-politickým názorům, ale také díky 

navázání pozitivních vztahů s třetí největší stranou Velké Británie. 

Jak je uvedeno ve druhé kapitole, v počátcích formování socialistického 

hnutí „koketovali" zakládající členové budoucí Labour Party s myšlenkou 

50 Koncept Třetí cesty není Blairovým „vynálezem" ale poměrně starým pojmem. V jednom 
z obecných pojetí znamená sloučení socialismu a kapitalismu, tedy ideologii podporující regulaci 
trhem, ale zároveň existenci ochranářského státu. O konceptu Třetí cesty mluví už např. Čáp v roce 
1977, který ji definuje v souvislosti s demokratickým socialismem. Třetí cestu vidí jako proud, v 
němž se „absolutizuje úloha reforem, parlamentních cest přechodu a naopak odmítá socialistická 
revoluce a diktatura proletariátu, nevytyčuje cíl svrhnout panství a politickou moc buržoazie, ani 
odstranit její ekonomický základ daný vlastnictvím výrobních prostředků.... " (Čáp, 1977, str. 6) 
Václav Klaus ve svém příspěvku Třetí cesta a její fatální omyl, předneseném ve Vancouveru roku 
1999, zmiňuje nadužívání pojmu v minulosti, aby ve finále konstatoval, že „Třetí cesta zůstává i 
nadále, po celé řadě desetiletí její existence, velmi vágním konceptem, který nemá operativní definici 
a který není řádně definován. To brzdí vážnou diskusi, ale neblokuje to jeho používání a 
nezodpovědné rozšiřování a samo o sobě to neznehodnocuje sliby, které jsou s tímto konceptem 
spojené." KLAUS, V. Třetí cesta a její fatální omyl [online], 30. 8. 1999, poslední revize 9. 5. 2003, 
[cit. 9. 10. 2008] 
O Třetí cestě v 90. letech se mluví převážně v souvislosti s britskou Labour Party jako o jejich 

určující charakteristice a takto je koncept Třetí cesty uchopen i v této práci. 
51 Střídání vlád labouristů a konzervativců ve Velké Británii ilustruje graf č. 1 v příloze této práce. 
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vstoupit do Liberální strany. V průběhu volebních období vznikaly mezi 

labouristy a liberály tzv. „lib - lab pakty" (liblab pacts).52 V poválečném 

období, kdy labouristé vyhráli s přehledem volby, od těchto aliancí upustili, 

protože pro ně nebyly nikdy v minulosti příliš výhodné. Jediným důvodem 

bylo postavení hráze proti hrozbě konzervativního vítězství. Možná i tento 

důvod stál za snahou Tonyho Blaira obnovit a zlepšit vztahy s liberálními 

demokraty. Často zdůrazňoval silné pouto s liberály skrze práce Johna 

Keynese nebo Williama Beveridge. 

Členové strany se ale obávali této Blairovy snahy o přílišné sblížení 

s leaderem liberálů Paddym Ashdownem. Mnozí viděli v leaderově počínání 

snahu o transformaci strany sloučením v jeden velký celek.53 (Fielding, 

2003, str. 39 - 40) 

Během Smithova předsednictví (1992 - 1994) se Blair aktivně scházel 

s Ashdownem a prodiskutovávali body možné spolupráce a sbližování. 

Liberálové byli takové spolupráci nakloněni, protože si uvědomovali, že 

sami labouristy ani konzervativce nikdy neporazí. Ve své řeči roku 1995 

Blair vyjádřil, že Labour je „politický dědic radikální liberální tradice" 

(Fielding, 2003, str. 48. Vlastní překlad). Nebylo zcela průhledné, proč šlo 

Blairovi o spolupráci s liberály (u nich to bylo zřejmé). Blair chtěl 

pravděpodobně v zemi, stejně jako v minulosti jeho předchůdci, vystavět 

skutečně pevnou hráz proti konzervativcům a v případě nevelkého úspěchu 

ve volbách potřeboval stranu, s jej íž podporou by mohl bez obav vládnout. 

5.3 New Labour - i nadále strana sociální demokracie 

Přijmeme-li myšlenku, že New Labour Party má být definovaná dle filosofie 

Třetí cesty, je nutné nalézt přísady, které onu cestu tvoří. Dvě z těchto 

esencí byly popsány výše, tedy liberalismus a thatcherismus. Tyto ideologie 

charakterizují zpravidla pravicové strany politického spektra. Zbývá tedy 

nalézt přísadu, která by labouristy spolehlivě odkázala doleva, kam vždy v 

52 Více o tomto tématu na str. 12 této práce 
53 Tyto obavy se ale podařily Blairovi rozptýlit. Ke sloučení stran samozřejmě nikdy nedošlo, obě 
strany si ostře konkurovaly v oblastních volbách, zejména na severu země, ale bylo vytvořeno 
několik iniciativ na podporu splývání obou stran, např. LINC (Labour Initiative and Co-operation) 
(Fielding, 2003, str. 46) 
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minulosti patřili a kam by patřit měli. Pokud by se tak nestalo, mohli 

bychom jen opakovat myšlenku Michaela Foota, že „strana by byla 

skutečně к nerozeznání od toryů. " (Jones, 1996, str. 50. Vlastní překlad) 

V tento moment se jeví jako nutné nechat promluvit samotného Blaira. On 

sám označuje Třetí cestu jako koncept, který je „sloučením thatcherismu, 

liberalismu a jen troškou ze sociální demokracie." (Fielding, 2003, str. 82. 

Vlastní překlad) 

Když byl Blair v opozici, sociální demokracii často kritizoval za přílišnou 

závislost na státu a opovrhování trhem. New Labour měla stejnou 

perspektivu s Evropskými sociálně - demokratickými stranami: všechny se 

musely vyrovnat se změnou na světových trzích a zajistit tržní výkonnost. 

Také musely připustit, že takového úkolu se dá dosáhnout pouze díky 

nepřímým regulacím, spíše než přímým vlastnictvím. New Labour se chápe 

jako vlna, která se posunula nejdále a nejrychleji od státu k trhu.54 

Blair zcela akceptoval myšlenku být najednou liberálem, „neo-thatcheritou" 

i sociálním demokratem. Z toho důvodu se jeví jako nejjednodušší označit 

ho za politika - pragmatika, za kterého se navíc považoval a pro kterého 

bylo vždy určující, že „to funguje" jakoby nezávisle na ideologii jako 

takové. Politiku své strany označoval za „ čistou, jednající dle jasné 

politické filosofie", nesoucí nesmrtelné sociálně - demokratické myšlenky. 

(Fielding, 2003, str. 80) 

Zdá se, že New Labour se dá definovat podle nějaké ideologie pouze v tom 

případě, že akceptujeme novou definici termínu. К ideologii Tonyho Blaira, 

má-li to být „soustava myšlenek, názorů, teorií i představ obvykle 

představující náhled na svět nebo společnost" (Linhart, 2007, str. 162. 

Vlastní překlad) je totiž velice těžké přidat nějaký přívlastek a komentátoři 

proto velice často zůstávají u označení Blairovy fi losofie jako „třetí cesty". 

Kritici tvrdí, že taková prezentace znamená, že Blairova strana de facto 

nejedná podle žádné ideologie, že jednoduše dělá takové kroky, které 

vyhovují jej ich mocenských zájmům. (Fielding, 2003, str. 81) 

54 Nutno dodat, že spojitost s kapitalismem vykazují všechny sociální demokracie. 
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5.4 Třetí cesta Blairových labouristů 

Bylo řečeno, že průlomovou událostí v dějinách strany, bylo Blairovo 

přepsání Čtvrtého článku. Touto revizí bylo řečeno, že labouristický cíl není 

zestátňování soukromého majetku, pak ale nebylo zcela jasné, co se mělo 

stát hlavním cílem. A právě to byl, dle Fieldinga (Fielding, 2003), Blairův 

promyšlený tah: jeho opoziční taktika měla zastřít rozdíly mezi 

konzervativci a labouristy s tím, že labouristé dokáží provést nejdůležitější 

reformy pro svoji zemi. Když se Blair dostal v roce 1997 к moci, většina 

lidí si stranu pamatovala jako stranu s negativním postojem к trhu, což se 

nový premiér pokusil změnit. Snažil se také ukázat, že jeho vláda nebude 

jen čistě pragmatická, ale že má silné sociálně - demokratické kořeny. Třetí 

cesta byla podle Blaira mostem mezi levicí a pravicí, byla modernizovanou 

sociální demokracií, definovanou úctou к individuální svobodě v tržní 

ekonomice a sociální spravedlností. Znovu bylo zdůrazněno, že stát a jeho 

nástroje nejsou jedinou možností jak ovlivňovat ekonomiku. Blair věřil, že 

žil v době, kdy došlo к největší a nejrychlejší přeměně v oblastech 

ekonomických, politických i sociálních. Fielding zmiňuje názor Anthonyho 

Giddense, který říká, (Fielding, 2003, str. 79) že se Britové v 90. letech 

vnímali jako individuality, kladli důraz na své mentální schopnosti spíše než 

na fyzické, říká, že Británie byla více hierarchizovaná a více tolerantní než 

kdysi. Diversita a fragmentace nahradila homogenitu. Blair věřil, že za to 

mohla globalizace, kterou považoval za nevyhnutelnou, ale zároveň za 

žádoucí. V roce 1999 se shodl s n o v ě zvoleným německým kancléřem 

Gerhardem Schroederem, že Evropa prochází dobou přechodu z průmyslové 

produkce к ekonomice založené na poskytování služeb a to vše právě díky 

globalizaci, která umožňuje najít lidem nové cesty a poskytovat tak větší 

komfort a životní standard. Oba státníci věděli, že v takto nastaveném světě 

je uvolnění trhu jedinou možností к dosažení blahobytu, takže snížili 

redukce intervence, aby trh byl flexibilnější. Později popsali tuto snahu jako 

„moderní sociálně - demokratický cíl." (Fielding, 2003, str. 181. Vlastní 

překlad) 

Blair a Schroeder odmítali nařčení, že jej ich politika je na socialisty příliš 

liberální. Uvědomovali si, že neviditelná ruka trhu není neomylná a že 
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správné a včasné státní intervence musí provádět každý stát. Zaměřit by se 

pak měl na investování lidského a sociálního kapitálu. Hlavními důvody 

bylo pomoci lidem zúročit své znalosti a zkušenosti, využít svůj potenciál, 

vydělávat a participovat tak na zdravé, výdělečné ekonomice. 

Ve volbách roku 2001 z Blairovy řeči vyplynulo, že jeho strana je 

„obnovenou sociální demokracií", (Fielding, 2003, str. 195. Vlastní 

překlad) - což pramenilo z neutuchající snahy strany zajistit potřeby všech. 

Blair věřil, že převážně díky svému potenciálu se může prosadit a být 

prospěšný celku každý jedinec, ale toho lze dosáhnout pouze v případě, že 

mu společnost bude nápomocná. 

Blair vycházel z myšlenky, že globalizace přinesla do Británie mnoho 

kvalifikované pracovní síly, která by mohla pomoci zemi prosperovat. 

Blairův ministr financí a přítel Gordon Brown zašel poměrně daleko, když 

prohlásil, že ne kapitál, ale práce tvoří motor moderní ekonomiky: 

„Dovednosti pracovní síly jsou klíčem к ekonomickému růstu." (Fielding, 

2003, str. 149. Vlastní překlad) 

Británie pokulhávala za ostatním světem, jelikož (dle labouristů) 

konzervativní vlády si neuvědomovaly, že země nemá dostatek 

kvalifikované pracovní síly a tak tuto situaci nijak neřešili, spoléhali se na 

trh a vystříhávali se všech vládních akcí. Blair věřil, že společnost musí být 

silná a aktivní, aby mohla překonat individuálního člověka. Důležité bylo 

umožnit člověku rozvinout svůj potenciál. To byl dlouhotrvající sociálně -

demokratický cíl, který navíc splňoval požadavek rovnosti. Stát by měl 

dohlížet na to, aby se každému dostalo příležitosti. Měl by pomoci rozvíjet 

osobní odpovědnost, ne se stát náhradou. Brown se vyjádřil , že Británie má 

jeden poklad a trumf: talent a potenciál svých lidí. (Tamtéž) 

Globalizační vlna se poprvé „přihlásila" v 70. letech a pro ekonomiku 

vyvstaly tři jej í důsledky: 

• moc finančních spekulantů se zvýšila, tzn. že vlády j im buď musely 

naslouchat nebo čekat, až se jej ich národní měna propadne, 

• zaměstnavatelé začali přemísťovat své továrny kvůli daním, 

• mezinárodní obchod vzrůstal a tlačil tak na národní ekonomiku, aby 

byla schopna konkurence. 
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Jestliže se sociální demokracie musely měnit v nových podmínkách, 

Blairova Labour Party proklamovala, že vzdor podpoře globalizace a 

liberální ekonomice (které je nutno podporovat jakožto výdobytky 

transformace světa), zůstávala konzistentní s předchozími deklaracemi 

revizionismu. Blair otevřeně hlásal, že doba velkých firem, stálé práce či 

silných vazeb v rodinách mizí. Blair jako pragmatik užíval prostředky 

thatcherismu, když to bylo nutné: např. otevřel státní sektor kvůli soutěži. 

Sociálnímu demokratu Blairovi se ale nelíbilo, že Thatcherová nebrala na 

vědomí důležité sociální potřeby jako bylo zdravotnictví a školství, na které 

se vlády Tonyho Blaira zaměřily. 

5.5 Měnící se elektorát 

New Labour vyhrála po dlouhé době volby v letech 1997 (a následovala 

vítězství v letech 2001 a 2005) s obrovskou převahou. (Získali 43,2%, což 

odpovídalo počtu 418 poslanců, tedy nejvíce za celou historii strany).55 Byl 

to nebývalý počin, jel ikož po čtvrtých prohraných volbách v řadě (v roce 

1992) se spekulovalo, zda-li labouristé neskončí v permanentní opozici. 

Jejich výhra byla dokladem porážky syrové kapitalistické filosofie 

podporované Margheret Thatcherovou. Ale Blair nezvítězil jen díky 

pouhému „zlidštění" thatcherismu. Analýzy volební účasti ukazují, že Blair 

si získal hlasy voličů středních tříd56 a toho dosáhl odvrácením od zájmů 

pracující třídy, alespoň v rétoricko - proklamačm^ rovině. Nicméně středoví 

voliči, dle průzkumů, volili labouristy, protože se domnívali, že nic nemůže 

být horší než konzervativci. Jejich podpora tedy mohla pohasnout kdykoliv 

od doby, kdy Blair překročil práh Downing Street. (Fielding, 2003, str. 141) 

Z tohoto pohledu se opouštění zájmů chudších obyvatel jevilo jako Blairův 

velký risk. Strana byla při svém založení v jádru dělnická, vedl j i horník, 

podporovaly odbory a snaha zrovnoprávnit proletáře a buržoazii byla 

prvořadá. V průběhu desetiletí během celospolečenských změn se labouristé 

vyprofilovali jako strana disponující stejnými intelektuálními i 

55 Zdroj: Tetteh, Edmund. Election Statistics: UK 1918-2007. House of Commons Library [online], 
Feb 1, 2008, Research paper 08/12. [cit. 5.10.2008]. Dostupné z 
<http://www.publications.parliament.uk/>. ISSN 1368-8456 
56 tzv. Middle England votes 
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společenskými kapacitami, jako měli soupeřící konzervativci, ale snažili se 

těchto kapacit využít při prosazování zájmu svých skalních voličů. 

Jakmile se strana zbavila závislosti a spolupráce s liberály, zacílila své 

snažení na detailnější průzkumy volebních preferencí a veřejného mínění, 

aby tak mohla skutečně reflektovat zájmy celé společnosti. Velice ji 

záleželo na tom, stát se národní stranou, stranou pro všechny. Proto do 

svých předvolebních akcí zařazovala ženy, úředníky ze středních vrstev, 

venkovany i lidi žijící ve městech. Domnívala se, že nabízený socialismus 

umožní v zemi třídní smír. Hlavním jádrem jej í propagandy nebyly třídní 

rozdíly, ale důraz na schopnosti a dovednosti individuálních voličů. 

V 50. letech se strana ve svém prohlášení rozhodla orientovat na všechny 

voliče, ačkoliv se zavázala bojovat za práva těch nejslabších skupin, tj. 

pracujících. Řadoví členové strany brzy upozornili na jedno nebezpečí: 

pokud se bude jej ich strana příliš ucházet o přízeň středních tříd, ztratí 

náklonnost svých skalních voličů ze tříd nižších. Porážka v roce 1970 dala 

těmto hlasům za pravdu. 

Thatcherismus 80. a 90. let znamenal propagaci myšlenky, že chudí si 

mohou za svoji chudobu sami, že jsou líní a neschopní změnit svůj život a 

ti, kteří mají peníze, si je zasloužili tvrdou prací. Možná je j nejlépe 

vystihuje věta Margaret Thatcherové, že „neexistuje nic jako společnost. 

Jsou jen jednotliví muži a ženy a ... rodiny. " (Fielding, 2003, str. 93. 

Vlastní překlad) 

Tento britský individualismus, o kterém mluví i Giddens, vyústil v 

představu, že Labour Party je strana, která podporuje lenost a penalizuje 

těžce pracující. Průzkumy veřejného mínění v 90. letech navíc ukázaly 

skutečnost, že lidé považovali konzervativce za více ekonomicky 

kompetentní, a za ty, kteří šetří jejich libry. Konzervativní vlády 

privatizovaly, zrušily restrikce omezující volné plynutí ekonomiky a 

Británie na těchto změnách zbohatla. Na druhou stranu se ale rozevřely 

nůžky sociální nerovnosti57 a lidé začali být z tvrdé vlády „železné" ruky 

premiérky a neviditelné ruky trhu rozčarováni. 

57 Británie měla za vlád Margharet Tchatcherové největší procento chudiny v Evropské Unii (Po 
Řecku a Portugalsku) a v roce 1997 každý šestý Brit musel pobírat od státu nějaký druh podpory. 
(Fielding, 2003, str. 27) 

- 110-



Blair věděl, že v době takové nálady obyvatel z vlád jej ich rivalů, musí 

jednat rychle a intenzivně a především, že musí voličům ukázat svoji stranu 

v novém světle, v nové identitě. Jeho poradci správně ukazovali, že bude 

nutné opustit image strany, která podporuje jednu skupinu obyvatel. Idejí 

kolektivismu a komunitarismu se nevzdali, použili ji jako odvetnou zbraň 

proti individualismu Thatcherové - ale snažili se ukázat, že nehodlali 

podporovat jen chudé, ale všechny, a že kolektivismus mohl přinést benefity 

celé společnosti. Blair se pokusil přesvědčit obyvatele, že jeho vláda 

nepřinese šokové změny, že bude pokračovat v odkazu Thatcherové, ale, 

poučeni ze svých chyb v minulosti, provedou i změny nutné pro vývoj 

Británie. Blair s Gordonem Brownem se dohodli na změně celkové image 

strany, např. věty „zdaň a utrať", kterou byla strana etiketizovaná zejména 

britským tiskem. 

5.6 Konkrétní program 

Aby onu „nálepku" ze sebe mohli labouristé strhnout, musel ministr financí 

Gordon Brown slíbit, že nezvýší základní sazbu daně z příjmů a DPH (čehož 

se Britové nejvíce obávali v případě socialistické vlády). V souladu s 

předvolebními sliby a obecnými idejemi Tonyho Blaira, se jeho vláda 

snažila vytvořit z Británie prostředí se špičkovou úrovní služeb ve veřejném 

sektoru. Klíčovými oblastmi se pro ně staly zdravotnictví a zejména 

vzdělávání. (Fielding, 2003, str. 190 - 195) To byl důvod, proč Fielding 

(2003) první labouristickou vládu označuje pojmem „selektivní 

univerzalita". (Fielding, 2003, str. 204) 

5.6.1 Zdravotnictví 

V otázce zdravotnictví chtěli labouristé zrušit reformy v systému národních 

zdravotních služeb (NHS) zavedených jej ich předchůdci a zajistit zlepšení 

služeb v sektoru. Nejprve se rozhodli zmapovat situaci v užívání zdravotní 

péče v zemi a zmírnit zdravotnickou nerovnost. Zdravotnickou péči toužili 

zlepšit, protože dle Světové zdravotnické organizace byla úroveň služeb 

poskytovaných NHS v roce 1997 poměrně nízká. 
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Průzkumy ukázaly, že chlapec narozený v chudé rodině umírá o 9 let dříve, 

než chlapec z rodiny zámožné. Tento negativní trend v 90. letech byl 

způsoben obrovským nárůstem chudoby v letech osmdesátých. Labouristé si 

proto vytýčili jasný cíl: stanovit prostředky identifikace a utlumení 

asociálního zdravotního systému. 

Nízká úroveň poskytovaných zdravotnických služeb byla vytvořena, mimo 

jiné, velkou byrokracií v sektoru. Sami konzervativci se rozhodli provést 

několik opatření ve stylu zacílení zdravotnictví k trhu, což labouristé 

popisovali jako pokus sektor zprivatizovat. Jednou z konzervativních 

reforem bylo vytvoření systému, ve kterém praktiční lékaři „nakupovali" 

služby od nemocnic. Členství v tomto systému nebylo za konzervativních 

vlád povinné a proto se stávalo, že pacienti těch lékařů, kteří se nezapojili, 

neměli tak kvalitní péči. Labouristé po nástupu k moci celý systém 

ponechali s tím, že v něm nařídili povinné členství, aby dosáhli rovnosti ve 

zdravotní péči. 

Fielding ovšem uvádí, (Fielding, 2003, str. 92) že labouristé sice velmi 

slibovali, ale v praxi se kýžené změny za první volební období nedostavily. 

Blairova vláda se nakonec zaměřila na neustálé pumpování finančních 

prostředků do sektoru a na opravdu velké reformy si Británie musela ještě 

počkat.55 (Fielding, 2003, 190 - 192) 

5.6.2 Vzdělávání 

Blairovy vlády byly к sektoru školství nejštědřejší, protože jej ich předseda 

se domníval, že jen skrze vzdělanou populaci dosáhne Británie bohatství a 

blahobytu. Obrovské dotace do vzdělávání měly jediný cíl: „dát šanci všem, 

aby skrze vzdělání, praxi a práci realizovali svůj potenciál, a tak vytvářeli 

inkluzívní a spravedlivou společnost a soutěživou ekonomiku. " (Fielding, 

2003, str. 192. Vlastní překlad) 

Podpora a reformy školství byly započaty už za vlád Jamese Callaghana, 

který navrhl zvýšit vzdělávací standardy na základních školách už v roce 

1976, (přál si vzdělávat žáky hlavně v ekonomice) New Labour tedy pouze 

stavěla na odkazu svých předchůdců. 

58 Za první dva roky Blairovy vlády vzrostly výdaje do sektoru o 2,2 % za rok ačkoliv neustále 
slibovali nárůst o téměř 5 % 
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Z konkrétních kroků je nej důležitější zmínit, že labouristé umožnili rodičům 

vybrat si školu kam pošlou své děti pomocí tabulek úspěšnosti škol na 

základě kritérií stanovených ministerstvem. Británie také představila 

národní kurikulum a celoplošné testování dětí. Tyto změny výrazně oslovily 

dělnickou, ale i střední třídu voličů. 

Labouristé velmi podporovali existenci všeobecných středních škol 

(comprehensive education), protože je viděli jako důležité instituce 

shromažďující děti z rozličných sociálních skupin. Nejenže tyto školy 

sloužily jako brzda v sociální nerovnosti mezi Brity, ale také pomohly 

ochránit žáky, kteří neuspěli u zkoušek na gymnázia. Tyto děti pak mohly 

získat vyšší vzdělání než vyučení. 

Labouristé si uvědomovali, že je nutné populaci vzdělávat neustále, i po 

dokončení středních škol. Labouristé po volbách v roce 2001 zřídili Radu 

pro vzdělávání (Learning and Skills Council), která se s rozpočtem šest 

bilionu liber starala o investice a programy do celoživotního vzdělávání. 

(Fielding, 2003, 192 - 197) 

5.7 Snaha o uspokojení celé společnosti 

Pokud chtěl Blair vyhrát i v dalších volbách, musel si udržet získané 

přívržence. Ale zůstat preferovanou stranou napříč voličským spektrem 

nebylo snadné. V roce 1997 měla všechna politická seskupení jedno 

společné: zbavit se konzervativní vlády. Při dalších volbách musel Blair 

nabídnout něco víc. Bohužel, zájmy tradičních labouristických voličů a 

Middle England se dost často zcela míjely a spokojenost v oblasti 

vzdělávání nebyla dostačující. Tématem, na které je obyvatelstvo kterékoliv 

země značně citlivé jsou daně, potažmo nakládaní s penězi daňových 

poplatníků. Nízké daně a vybalancovaný rozpočet si přála střední třída, ale 

o to té nižší příliš nešlo. Uspokojit všechny tyto voliče vyžadovalo 

mistrovské politické tahy. 
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Blairova taktika byla ujistit početně větší voličstvo Middle England tím, že 

on a zejména Brown zvládnou dobře řídit ekonomiku, že dodrží 

konzervativní výdajové plány a že nezvýší daň z příjmu.5 9 

Blairova reforma se ukazovala v hesle „spojení příležitosti a 

odpovědnosti." (Fielding, 2003, str. 165. Vlastní překlad) Stále podporoval 

sociálně slabé a chudé, ale tuto podporu dokázal svým bohatším voličům 

mistrně vysvětlit: například tím, že když ubude chudých, ubude kriminality 

apod.60 Giddens ve své analýze Třetí cesty uvádí, že průzkum před volbami 

v roce 1997 z hlediska politicko-ideologické příslušnosti Britů ukázal, že 

třetinu britské společnosti tvoří konzervativci, 20% zastánci libertarianismu, 

18% socialisté a 13% autoritáři. (Giddens, 2000, str. 28) Je tedy jisté, že 

Labour Party pod Blairovým vedením volili představitelé všech výše 

zmíněných skupin vyjma konzervativců. 

Během prvního volebního období, (tj. v letech 1997 - 2001) Blair shledal 

sektory zdravotnictví a školství značně podfinancované. Vzhledem k tomu, 

že si tyto oblasti labouristé vytýčili jako klíčové, bylo nutné j im poskytnou 

nemalou finanční injekci. Toto zjištění premiéra vedla к oprášení staré 

labouristické politiky, tedy „zdanit a utratit". Ať už to byla strategie či ne 

(nejprve jít dále po thatcherismu, poté zase obrátit k labourismu nebo zda 

ho k tomu donutily vnější okolnosti) bylo nanejvýš nutné seznámit veřejnost 

s chystanými kroky. 

V roce 1997 vydala vláda prohlášení, kde všechny své kroky vysvětlovala. 

Snažila se hlavně osvětlit mýtus, že jediným lékem na ekonomiku je zvýšit 

daně a peníze pak utratit přerozdělením. Blair neúnavně veřejně 

prohlašoval, že nej důležitější je zabezpečit špičkové veřejné služby a že 

investice do této oblasti se Britům rozhodně vrátí na spokojenosti. 

Jestliže chtěla střední třída chránit své peníze a dozírala tak na výši daní, 

třída dělnická pak chtěla chránit alespoň svá pracovní místa a před Blairem 

tak vyvstal, tentokrát „levicový" problém a sice starosti s odboráři a odbory. 

59 Tak např. v roce 1997 labouristé podpořili konzervativní návrh na zrušení přídavků na dítě pro 
jednoho rodiče a tím ukázali svým středovým voličům, že jsou schopni fiskálního i sociálního 
konzervatismu v rámci udržení vyváženého státního rozpočtu. Tento krok j im zajistil vyšší čísla ve 
volebních preferencích. 
60 Blairovy vlády se staraly o chudé, činily tak ale vždy spíše tajně, nikoliv s okázalostí. Samozřejmě 
se našli kritici, kteří říkali, že konat dobro potajmu je nechat thatcherismus bez výzvy. (Fielding, 
2003, str. 105) 
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5.8 Blairův vztah к odborům 

Ještě během kampaně roku 1997 Blair řekl deníku Sun, že se jeho vláda 

rozhodně nenechá „vydírat" požadavky odborů. Aby uvěřili opravdu 

všichni, prohlásil, že nezruší restrikce odborů, které zavedli jejich 

předchůdci. Mnozí proto stěží rozeznávali vztah labouristů a konzervativců 

к odborovým organizacím. Jeden z komentátorů prohlásil, že Blair vytvořil 

„tichou revoluci pracovních míst". (Fielding, 2003, str. 163. Vlastní 

překlad) 

V kapitalistickém státě se labouristický premiér vždy radil s odboráři a chtěl 

po nich akceptovat způsob prováděné politiky. Wilson a Callaghan měli 

s odbory velké konflikty. Wilson se roku 1969 pokusil zabránit stávkám 

zákonem, což Blair kvitoval. Blair se odborů nezřekl, ale měl k nim velmi 

daleko. Labouristé se snažili podporovat zaměstnance přímo, např. v jejich 

prohlášení z roku 1997 - chtěli je vybavit lepšími schopnostmi čelit 

globalizaci, např. podporovali rekvalifikace, fér jednání se zaměstnavateli, 

minimální standardy. Nazývali toto opatření „pružnost", ale odboráři se 

domnívali, že tato pružnost de facto znamená moc zaměstnavatelů své 

podřízené kdykoliv vyhodit nebo platit jen velice málo. Proto tlačili na 

vládu, aby předložila legislativní úpravy těchto vztahů, zejména zákon o 

minimální mzdě a povinnosti zaměstnavatelů jednat s odboráři. Blair doufal, 

že nebude třeba legislativy, že se TUC a Konfederace britského průmyslu 

(Confederation of British Industry) dohodnou dobrovolně na podmínkách 

existence a spolupráce. Bohužel, nebyly toho schopny. Labouristé se báli, 

že Blair bude chtít uchlácholit zaměstnavatele a že přijdou o značnou část 

voličstva. V roce 1999 musel být přijat Zaměstnanecký zákon, který 

určoval, že zaměstnavatel musí brát odbory na vědomí, pokud je jejich 

členem aspoň polovina zaměstnanců. Také byla ustanovena nová výše 

minimální mzdy. (Fielding, 2003, str. 162 - 165) 

5.9 Labour jako strana, která „zdaní a utratí" 

Brownova rozpočtová agenda roku 2000 (tedy před volbami plánovanými na 

rok 2001) ukázala, že vláda hodlala přeměnit thatcheritskou agendu slibem, 
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že „budou lepší veřejné služby pro většinu, nikoliv snížení daní pro 

několik. " (Fielding, 2003, str. 108. Vlastní překlad) 

V listopadu 2000 premiér prohlásil, že Británie žije v nové době, ve které se 

vláda vyrovná s destruktivními následky konzervativní vlády, zejména 

s chronicky nedostačujícími investicemi. (Čímž chtěl obyvatelstvo naklonit, 

či alespoň přimět akceptovat myšlenku potřeby většího množství peněz pro 

financování služeb.) Nedostatek útrat, dle jeho názoru, stál za většinou 

problémů ve veřejném sektoru, které se v roce 2000 objevily. (Fielding, 

2003, str. 110) 

Labouristé se zavázali nezvyšovat daň z příjmů a tak hledali j iná řešení. 

Gordon Brown proto přemýšlel, kde získat tolik důležité finanční prostředky 

a proto se vláda odhodlala zvednout daň spotřební, tedy daň nepřímou, aby 

prostředky do státní pokladny plynuly nenápadně. 

V září 2000 došlo к protestům kvůli zdanění benzínu, což ukazovalo, že 

otázka daní byla stále velkým a citlivým tématem. Zejména řidiči kamionů 

pořádali akce na snížení sazeb. Na druhou stranu, resort financí vedl jeho 

šéf Brown dobře, finance byly stabilizované, protože ekonomika posilovala, 

lidé byli zaměstnaní a odváděli tak více daní. Proto i v roce 2000 byl HDP 

v přebytku, přesto obavy z nedostatku financí pro další léta rostly. 

Blair si uvědomoval, že bude dříve či později nutné zvýšit příjmovou daň, 

aby státní pokladna získala více peněz pro realizaci velkorysé sociální 

politiky. V čase blížících se generálních voleb ale svůj záměr oznámit 

nemohli. Blair se tedy rozhodl slíbit, že daň nezvýší. Bylo to velmi 

neprůhledné rozhodnutí, pravděpodobně se domníval, že v principu by daň 

z příjmů růst prostě neměla. Nebo se skutečně obával reakce veřejnosti, 

která je sice považovala za kompetentní v ekonomických oblastech, ale stále 

ještě považovala veřejné služby za nedostatečné. Elektorát byl sobecký -

chtěl více peněz na zdravotnictví a školství, ne na podporu šancí pro 

všechny. Strana se ale domnívala, že jakmile veřejnost uvidí efekt takových 

výdajů, tak bude shovívavá ke zvýšení příjmové daně. (Fielding, 2003, str. 

187) 

Ve výsledku byla jej ich volební kampaň v roce 2001 velice neúspěšná. 

Konzervativci upozorňovali, že pakliže chtějí labouristé investovat do 

veřejných služeb ekonomické bohatství země, tak budou muset stejně 
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zvednout daně nebo prostě výdaje omezit. Brown se k celé záležitosti stavěl 

velmi chladně, ačkoliv se spíše postavil vstřícně к druhé možnosti. 

Opozice se domnívala, že Brown hodlal nahradit chybějící peníze 

v rozpočtu zrušením stropu Národního pojištění. Jelikož labouristické 

prohlášení neslíbilo zachovat limit, říkalo se, že Brown se toho chtěl zbavit 

a tak nelibě ovlivnit čtyři miliony členů středních tříd. 

Během kampaně Blair pronesl několik základních projevů, ve kterých 

doufal v ustanovení radikální a moderní sociálně - demokratické agendy. 

Ideje New Labour byly dle Blaira ve „vývoji lidského potenciálu, 

v myšlence, že v každém jednotlivci je nadání a dispozice. " (Fielding, 2003, 

str. 148. Vlastní překlad) Také se vrátil ke kritice thatcherismu, zejména 

jeho přílišné soustředění na jednotlivce, za popření vitální role společnosti 

pro život, za popření její role v otázce pomoci jeden druhému. Labouristé 

chtěli vytvořit společnost, ve které dostane šanci uspět úplně každý. Blair 

prohlásil, že jeho strana zruší každou bariéru, která by takovému osobnímu 

růstu bránila a že počiny za jeho první vlády byly jen nedokončením této 

myšlenky. Ekonomická stabilita nebyla tedy pro ně cílem, ale pouze 

založením tohoto procesu. Blair se také snažil vysvětlit, že neadekvátní 

investice jdou ruku v ruce s nízkými standardy. Další investice samy 

nezvýší veřejné služby. Musí nastat skutečná reforma, aby se země dostala 

do kýženého stavu, kdy tyto služby budou poskytovány bez provizí, ať už 

soukromých nebo veřejných. Blair neustále opakoval, že žáci neexistují 

kvůli státním školám, ale státní školy pro žáky a že pacient neexistuje pro 

NHS, ale NHS pro pacienta. (Fielding, 2003, str. 113) 

Blair tyto myšlenky vydával za novou politiku, ale ve skutečnosti, jak 

nakonec sám připustil, šlo o nastiňování aktualizovaných sociálně -

demokratických myšlenek. Věděl, že takovou rétorikou se zalíbí svým 

skalním voličům z řad dělnictva,67 ale potřeboval zapůsobit i na střední 

vrstvu, a tak se jeho bojovným prostředkem ve volbách 2001 stalo 

zvyšování investic bez zvyšování daně z příjmů. 

61 Labouristická víra ve voliče z pracujících tříd nebyla zcela opodstatněná. Že šlo, v otázce jejich 
věrnosti, o mylný předpoklad se ukázalo už roku 1992. Výsledky krajských voleb ukázaly, že mnoho 
dělníků bylo nespokojeno s labouristickou vládou během let osmdesátých a např. roku 1999 při 
volbách do Evropského parlamentu к volebním urnám nepřišlo 80% voličů, kteří byli к labouristům 
loajální. (Fielding, 2003, str.l 12) 
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5.10 Post-New Labour 

Volby labouristé vyhráli, ačkoliv s menším ziskem než volby předešlé. 

Volební průzkumy ukázaly, že voliči v roce 2001 považovali Blairovu 

stranu za orientovanou na střední vrstvy. Srovnání s rokem 1987, kde byla 

strana vnímána jako strana dělnické třídy, ukazuje výrazný posun. O smrti 

New Labour se začalo mluvit, když jej ich skalní voliči, tedy dělnická třída, 

začala pociťovat zlepšení svých životních podmínek, to bylo po prvním 

volebním období jej ich vlády - tito lidé neměli důvod věřit, že se zlepší 

ještě více po tom druhém volebním období. 

Tato prohlášení dle kritiků znamenala konec jedné éry. Vedení strany ideou 

thatcherismu skončilo a strana se ocitla v „post-New Labour" éře. Tato 

pozice byla etablována v dubnu 2002, když Brown představil své plány na 

další zvýšení investic do NHS. Potřeba peněz dalším zdaňováním byla 

nevyhnutelná a strana byla díky tomu obviňována z návratu ke svým starým 

kořenům. Tandem Blair - Brown se tomu bránili prohlášeními, že nejsou nic 

j iného než progresivní středolevá strana, kterou ostatně byli vždy.62 

(Fielding, 2003, str. 204 - 206) 

Výčet aktivit Blairových vlád (nejen té první, kterou se stručně zabývá tato 

práce, ale i dvou dalších) by byl velice dlouhý. Mezi jeho nej významnější 

reformní úspěchy by se patřilo uvést, vedle zmiňované konštituční reformy, 

zahájení procesu devoluce65, nezávislá Národní banka, selektivní přiznávání 

sociálních dávek, uznání odborů a minimální mzdy apod. Není ale účelem 

této práce detailně popisovat a analyzovat práči Blairových kabinetů a 

rozpracovávat Blairovo další působení na špici britské politiky. Následující 

kapitola je zastřešením výše nastíněné problematiky Třetí cesty, jako 

oficiální filosofie „nových" labouristů. Anthony Giddens, vlivný teoretik 

Třetí cesty, ve svých knihách- shrnuje klady i zápory tohoto směru a 

poslouží tak к uzavření celé práce. 

62 Labouristé vládli celé čtyři roky a zvítězili i ve volbách následujících, tedy v roce 2005, s ještě 
nižším volebním ziskem než ve volbách roku 2001. Trend snižování jejich volební podpory je patrný 
z volebních výsledků (viz tabulka č. 2 v příloze této práce) a po vystřídaní Tonyho Blaira Gordonem 
Brownem v roce 2007 se zdá, že labouristé budou u vládního kormidla vystřídáni jej ich odvěkými 
rivaly konzervativci. 
63 Proces, který umožnil zřízení parlamentu a shromáždění v ostatních státech Velké Británie, 
jmenovitě Skotsku, Walesu a Severním Irsku. 
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5.11 Třetí cesta z pohledu sociologa Anthonyho Giddense 

Známý britský současný sociolog Anthony Giddens bývá přezdíván „ideový 

otec Tonyho Blaira". Ve svých publikacích Třetí cesta (2001) a Třetí cesta a 

její kritici (2004) nastiňuje svůj soukromý pohled na politiku Třetí cesty v 

kontextu globalizace, kterou sociolog považuje za vítanou a pro společnost 

žádoucí. Následující podkapitola je jakýmsi shrnutím koncepce Třetí cesty z 

pohledu renomovaného odborníka a zároveň nastiňují budoucí možné 

směřování levicové evropské politiky Třetí cesty. 

5.11.1 Hlavní principy Třetí cesty v sociálně - demokratickém kontextu 

Je všeobecně známý poznatek, že moderní doba je charakteristická 

globalizací, multikulturalismem, technologizací, ekologickou problematikou 

a všeobklopující super-rychlou modernizací. Dle názoru Anthonyho 

Giddense, nejsou výše zmíněné procesy nebezpečné, ale naopak prospěšné, 

zejména první zmiňovaná a neustále diskutovaná globalizace. Giddens 

kritizuje evropskou pravici, která svými postoji a kroky zaručuje 

ekonomický a kulturní protekcionismus a brání tak přirozenému vývoji ve 

společnosti. Blair viděl v migračních procesech, které globalizaci provázejí 

pouze pozitiva pro svoji zemi - demokratická společnost otevřená jinakosti 

schopná absorbovat příslušníky odlišných zemí a kultur může z jejich 

přínosu pouze těžit a neměla by tudíž těmto procesům bránit. Giddens 

dodává, že sociálně - demokratické strany, mezi něž Labour Party patří, 

musí v prvé řadě v takovýchto podmínkách zabezpečit sociální 

spravedlnost. Chápe tím svobodu jednání, ke které je zapotřebí účast široké 

občanské společnosti. Třetí cesta zavrhla kolektivismus jako přežitek, ale je 

třeba hledat nové cesty ve vtahu jednotlivec - společnost, zejména ve 

vymezení jej ich práv a povinností. 

Giddens na základě tohoto požadavku definuje dvě pravidla: žádná práva 

bez povinností, ve vztahu např. к lidem pobírajícím sociální dávky, a žádná 

autorita bez demokracie. Pravice tvrdí, že jsou důležité tradice a lpění na 

určité formě hierarchizované společnosti, vlády „tvrdé ruky", která rozlišuje 

pro širokou veřejnost, co je dobré a co špatné. Britský sociolog se ale 

domnívá, že v moderní společnosti jdou tradice a zvyky stranou a potřebná 
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autorita tak může vzniknout pouze demokratickým způsobem. К dalším 

hodnotám Třetí cesty přidává ještě rovnost šancí, ochrana sociálně slabých, 

svoboda jako autonomie, kosmopolitní pluralismus a filosofický 

konzervatismus. (Giddens, 2001, str. 5 - 62) 

Cílem pro budoucnost by pro politiky Třetí cesty měla být, reforma státu a 

vlády ve směru demokratizace demokracie, tedy prohlubování principů 

demokracie. (Giddens, 2001, str. 64) Startovním bodem je budování tzv. 

smíšené ekonomiky, tedy že vláda spolupracuje s institucemi občanské 

společnosti. Její kosmopolitní charakter pro ni musí být výhodou - tlačí 

totiž společenskou inkluzi a hraje významnou roli při vytváření 

nadnárodních systémů vládnutí. Na rozdíl od neoliberálů, kteří požadují 

minimalizaci státu a levice, kteří zase plédují pro jeho intervence volí Třetí 

cesta zlatou střední cestu a je j ím programem pro 21. století by měl být: 

radikální střed, aktivní demokratická společnost, demokratická rodina, 

smíšená ekonomika, pozitivní veřejné sociální služby, stát sociálních 

investic a kosmopolitní národ a demokracie. 

Prvním principem je, že stát musí reagovat strukturálními změnami. Jde 

hlavně o decentralizaci moci, o přenášení odpovědnosti směrem к občanům. 

Mluví se o systému subsidiarity, který je uplatňován v politice Evropské 

unie. 

Dále by stát měl rozšířit vliv veřejné sféry tak, aby došlo к odstranění 

nešvarů korupce a organizovaného zločinu. Je zapotřebí ústavních reforem 

vedoucích к větší otevřenosti a transparentnosti. V případě Británie, která 

nemá psanou ústavu, ale zvykové právo, musí konštituční reforma usilovat o 

explicitní vyjádření svých principů. 

Stát se také musí zaměřit na správní efektivitu. Kromě neustálého 

zlepšování služeb veřejných jde o zavedení auditů, pružné rozhodovací 

struktury a také zvýšenou participaci zaměstnanců. Státní zaměstnanci jsou 

často pod vedením sociálně - demokratických vlád terčem kritiků, že 

byrokratizují stát, že jsou nepružnými a často také neefektivními 

pracovníky. 

Je důležité zavést další formy demokracie jako prvky demokracie přímé 

včetně elektronických referend, občanských soudů apod. 
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Staré sociální demokracii šlo převážně o přerozdělování a zajištění 

blahobytu pro všechny. Liberálové usilovali o tvorbu bohatství. Politika 

Třetí cesty usiluje o obojí. Tvorba bohatství je nesmírně důležitá, ale nelze 

ponechat jedince bez pomoci v dravých osidlech trhu. Vláda musí vkládat 

nemalé prostředky do infrastruktury a investovat do lidských zdrojů, 

převážně do vzdělání a zdravotnictví. 

V čistě ekonomickém diskurzu Třetí cesta prosazuje novou smíšenou 

ekonomiku. Původní představa existovala ve dvou podobách. První chtěla 

oddělení státu od soukromého sektoru, druhá je sociálně - tržní ekonomika. 

Trh je u obou podřízen vládě. Nová smíšená ekonomika je synergií 

veřejného a soukromého sektoru. Respektuje zájmy veřejné a vyrovnává 

regulaci a deregulaci na nadnárodní, národní i lokální úrovni. 

Ve státě kde prim hraje tržní ekonomika musí být jedním z dalších principů 

také rovnost. Nejde jen rovnost příležitostí nebo meritokracii. Radikálně 

meritokratická společnost s sebou nese velká rizika. (Např. neúměrné 

odměňování těch talentovanějších, lepších, např. sportovců, umělé vytváření 

celebrit apod.) Takové postupy vytvářejí sestupnou sociální mobilitu (aby 

jiní mohli stoupat, musí někteří klesnout) a ta může vyvolat u 

exkludovaných frustrace, sociální deviace a rozpad soudržné společnosti. 

Nová politika usiluje o inkluzi (začlenění osob do většinové společnosti) jde 

o občanství, o práva a povinnosti každého občana, který má příležitost se 

veřejně angažovat. Exkluze naopak vytváří mechanismy vyřazení lidí ze 

společnosti. Jedná se o přistěhovalce, sociálně slabé, ale i o dobrovolnou 

exkluzi elit, kteří sami, dobrovolně odcházejí do uzavřených společenství. 

Součástí inkluzivní společnosti musí být „občanský liberalismus" -

opětovné ovládnutí veřejného prostoru. Je proto účelné rozvíjení 

kosmopolitního národa, podnikatelské etiky, udržení kvalit veřejného 

vzdělávání, dostatečné financování zdravotních služeb, zajištění bezpečí 

apod. Blair proslul větou, že jeho priority jsou tři a sice „vzdělání, vzdělání, 

vzdělání". (Giddens, 2001, str. 95) 

5.11.2 Kritické ohlasy na koncept Třetí cesty 

Giddens se ve své knize Třetí cesta a jej í kritici (Giddens, 2004, str. 15) 

pozastavuje nad faktem, kolik kritiky z různých ideologických táborů se 
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sneslo na „hlavu" Třetí cesty. Uvádí, že kritici nejčastěji řadí tento koncept 

к pravicové filosofii . (Ačkoliv je nejčastěji používán Britskými labouristy, 

tedy levicí) Giddens mluví o „paní Thatcherové bez kabelky", (tamtéž) 

Jedna z hlavních kritik, kterou ve své publikaci Giddens uvádí hovoří o 

vyprázdněnosti pojmu „třetí cesta". Nepochybně jde o termín přesahující 

rámec britských labouristů. Kritici namítají, že jeho jediná použitelnost tkví 

к protikladu ke staré sociální demokracii či neoliberalismu. (Giddens, 2004, 

str. 29) Tentýž terminologický problém má i Václav Klaus, který se ve svém 

článku Třetí cesta a její fatální omyl vznáší výtku, že „téma není dobře 

definováno, že v celé diskusi chybí seriózní akademické příspěvky a že 

můžeme najít jen buď velmi účelová, většinou zcela prázdná politická 

prohlášení nebo velmi povrchní novinářské články, ale nic mezi tím. "64 

(Další kritickým hlasem je námitka, že britská Třetí cesta vede do středu 

politického spektra hnaná honbou za středovými voliči, tj . Middle England a 

nechává své tradiční voličstvo tak trochu „na holičkách".) (Giddens, 2004, 

str. 29) 

Vlna nevole se také objevila v souvislosti s Blairovým nadšením pro 

globalizaci a migraci pracovních sil. Z Blairových slov a opatření vyvstal 

dojem, že Třetí cesta chápe globalizační procesy jako hotovou věc a fakt, že 

právě ona rozevírá ve světovém měřítku nejvíce nůžky nerovnosti, neberou 

vážně a pragmaticky se soustředí na pozitivní aspekty tohoto celosvětového 

procesu ve své vlastní zemi. Podobně prý sociální demokracie uchopuje 

enviromentální problémy - vnímá je sice jako alarmující, ale nemá žádné 

teoretické, natož praktické návody, jak situaci řešit. 

Tyto kritiky se jeví jako poněkud neoprávněné. Sociálně - demokratické 

strany v Evropě zastřešené pod PES (Evropská socialistická strana) pořádají 

mezinárodní konference, na kterých se snaží nalézt řešení zmírňující dopady 

globalizace na společnost. Publikace Sociální demokracie v globalizovaném 

světě (2003) je vydáním vystoupení a přednášek představitelů evropských 

sociálních demokracií na konferenci v Kodani. Antonio Guterres, prezident 

Socialistické internacionály, se oproti výše zmíněným kritikám vyjádřil 

nelichotivě právě o globalizaci, když její procesy nazval adjektivy 

64 KLAUS, V. Třetí cesta a j e j í fatální omyl [online], 30. 8. 1999, poslední revize 9. 5. 2003, [cit. 9. 
10.2008] 
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„nepoctivé" (z hlediska vyloučení participace množství lidí na jejích 

pozitivech) či „neudržitelné" (kvůli nevyhovujícímu řízení světové 

obchodní sféry). 

Marian Shaw z Fabiánské společnosti definoval ve svém projevu dva 

klíčové úkoly sociální demokracie: (Evropská strana sociálně demokratická, 

2003, str. 255 - 256) 

• sociální demokracie musí být nejkonzistnějším obráncem 

demokratického programu,6 5 

• sociální demokracie musí obhajovat sociální program v 

globalizované demokracii, tj. zahrnovat ekonomické, sociální a 

enviromentální strategie, které budou řešit hluboké strukturální 

rozdíly ve světě.66 

Poslední kritika, kterou uvádí Giddens, míří do ekonomické sféry - Třetí 

cesta údajně nemá žádnou ucelenou ekonomickou strategii. Pro Británii 

tento argument do jisté míry platí, neboť New Labour se zřekli zestátňování 

podniků a akceptovali prvky neoliberálního postoje. (Giddens, 2004, str. 31) 

65 Ve smyslu podpory lidských a občanských práv a občanských institucí vedoucích ke zdravé 
občanské společnosti, dále redukci ozbrojených konfliktů a rozvoj politických, právnických a 
vojenských institucí 
66 S tímto bodem souvisí také eliminace chudoby, uzákonění rámce pracovní mobility a práv 
migrantů apod. 
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6. Závěr 

Tato práce si předsevzala zmapovat obrovský ideologický posun, kterého je 

evropská politika svědkem: britští labouristé začínali jako jedna z 

nejlevicověji smýšlejících stran britských ostrovů a za dobu své více jak 

stoleté existence se propracovali až ke středu. Tato transformace je 

kritizována či diskutována jak zvenčí, tak zevnitř momentálně vládnoucí 

strany Velké Británie. Jasně doloženým faktem však zůstává, že tato země 

dnes patří ke státům s vyspělou ekonomikou, fungujícím sociálním 

systémem a jako plnohodnotný člen euroatlantických struktur zaujímá 

přední místo ve světové politice. Labour Party, která zemi řídí od roku 1997 

po současnost, к takovému úspěchu pomohla velkou měrou. 

Politika je významnou součástí lidí žijících ve společnosti. Ať už ji 

sledujeme více či méně, ať už se v ní aktivně angažujeme, či pozorujeme jen 

jako diváci, ovlivňuje životy všech. Politiku, jej í prostředí, představitele a 

koncepce z toho důvodu není možné ignorovat, zejména žijeme-li v 

demokracii. 

Život v demokracii znamená volbu. Pro občany takového státu znamená 

volbu na základě nabídky. Aby občan mohl jít к volbám a rozhodnout se dle 

svého nejlepšího uvážení, je potřeba jakéhosi povědomí o politice, přesněji 

o politických stranách a ideologiích, které je definují . Není jistě nutné znát 

do detailu programy a historie všech stran politické palety, ale základní 

orientace v prioritách stran by měla být samozřejmostí. 

Domnívám se, že tato práce může této orientaci napomoci. Vidím v ní 

mnoho didaktických využití na společensko-vědním poli. 

Neoddiskutovatelným přínosem může být v oblasti politologie, jel ikož práce 

(zejména ve své úvodní kapitole) nabízí základní přehled fungování 

politických stran doplněný obecnou charakteristikou nej důležitějších 

ideologií. Tato část může být určena pro žáky druhého stupně základní 

školy. Pro studenty škol středních se nabízí využití práce jak v základech 
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politologie při studiu velkých politických stran Evropy, tak při studiu reálií 

povinného Anglického jazyka. Alespoň základní orientace a znalost rozdílu 

mezi dvěma nejsilnějšími stranami Velké Británie by měla být 

samozřejmostí. 

Kromě využití práce pro studium politologie nabízí pomoc i při výuce 

ekonomie. К programům, ideologiím stran a jej ich následné realizaci, 

neodmyslitelně patří ekonomické koncepce. Vzhledem к tématu je v práci 

věnován největší prostor socialistickým metodám a keynesiánství, ale tyto 

koncepce jsou doplněny a vyváženy názorem opačným, tedy liberalismem, v 

britském prostředí konkrétně thatcherismem. 

Své uplatnění může práce nalézt i na poli sociologie, protože žádná 

politologická analýza by nebyla kompletní bez sociologických průzkumů a 

náhledů. Kromě předložených úvah významného sociologa Anthonyho 

Giddense práce obsahuje výsledky volebních a sociologických průzkumů ve 

Velké Británii (zejména náhledy Britů na Labour Party v otázce ekonomické 

kompetence). Významnou součástí celé práce je také ovlivňování voličů 

médii, jej ich role v kampaních stran a převážně měnící se elektorát v čase, 

na což musela strana reagovat přizpůsobením své politiky. 

Dle mého názoru je přínos práce především v tom, že jsem pracovala s 

původní, zatím do Českého jazyka nepřeloženou, literaturou významných 

britských politologů. Zdroje tedy vycházejí přímo z „domácího" prostředí a 

čtenářům tak zprostředkovávají britskou politiku očima jej ich občanů. 

Uvědomuji si, že aby byla analýza kompletní, mohla by být práce rozšířena 

0 další dvě volební období labouristické vlády ve Velké Británii. Vzhledem 

k už tak velkému rozsahu této práce a mému základnímu cíli popsat 

převážně transformaci Labour Party, jsem hodnocení vývoje ukončila v roce 

2001. Přesto je poslední kapitola obohacena o Giddensův zobecňující 

pohled a o několik náhledů na budoucnost sociálně - demokratických stran. 

Domnívám se, že práce by mohla být přínosem nejen odborné veřejnosti, ale 

1 těm, kteří se o politiku zajímají jen okrajově. 
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8. Seznam zkratek 

CDS Campaign for Democratic Socialism (Kampaň za demokratický 

socialismus) 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ILP Independent Labour Party (Nezávislá Labour Party) 

LINC Labour Initiative and Co-operation (Labouristická iniciativa a 

kooperace) 

LRC Labour Representation Committee (Výbor pro dělnické zastoupení) 

NEC National Executive Committee (Národní výkonný výbor) 

NHS National Health Service (Systém národního poskytování zdravotních 

služeb) 

PES Party of Democratic Socialism (Evropská socialistická strana) 

LibLab LiberalLabour (známé ve spojení „LibLab Pact" - dohoda mezi 

liberály a labouristy na centrálních či lokálních úrovních) 

OMOV One Member One Vote (Jeden člen, jeden hlas) 

SSIP Society for Socialist Inquiry and Propaganda (Společnost hledající a 

propagující socialismus) 

TUC Trade Union Congress (Odborový kongres) 
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Tabulka č. 1 

Přehled předsedů Labour Party od roku 1906 a jejich předsedů vlády 

jméno předseda67 jméno 
ve straně ve vládě 

Keir Hardie 1906-1908 
Arthur Henderson 1908-1910 
George Barnes 1910-1911 
James Ramsey MacDonald 1911-1914 
Arthur Henderson 1914-1917 
William Adamson 1917-1921 
Joseph Clynes 1921-1922 
James Ramsey MacDonald 1922-1931 1924, 1929-1931, 1931-19356* 
Arthur Henderson 1931-1932 
George Lansbury 1932-1935 
Clement Attlee 1935-1955 1945-1951 
Hugh Gaitskell 1955-1963 
Harold Wilson 1963-1976 1964-1970, 1974-1976 
James Callaghan 1976-1980 1976-1979 
Michael Foot 1980-1983 
Neil Kinnock 1983-1992 
John Smith 1992-1994 
Tony Blair 1994-2007 1997-2007 
Gordon Brown 2007 

67 Od roku 1906 do roku 1921 bylo pro vůdce Labour Party používáno označení „Chairman", od 
roku 1922 se vedle „Chairman" začíná užívat i „Leader" a od roku 1978 už j e to už pouze „Leader". 
68 Vyloučen ze strany za účast v národní vládě s konzervativci a liberály 
Zdroj: HARMER, H. The Labour Party 1900-1998. London: Longman, 1999. ISBN 0582312140 
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Tabulka č. 1 

Výsledky voleb 

rok počet hlasů (mil.) procento hlasů (%) počet křesel 
1918 2.25 20.9 57 
1922 4.24 29.5 142 
1923 4.44 30.5 191 
1924 5.49 33.0 151 
1929 8.37 37.0 287 
1931 6.65 30.7 52 
1935 8.33 37.9 154 
1945 11.97 47.7 393 
1950 13.27 46.1 315 
1951 13.95 48.8 295 
1955 12.41 46.4 277 
1959 12.22 43.8 258 
1964 12.21 44.1 317 
1966 13.07 47.9 363 
1970 12.18 43.0 287 
1974únor 11.65 37.2 301 
1974říjen 11.46 39.3 319 
1979 11.51 36.9 268 
1983 8.46 27.6 209 
1987 10.03 30.8 229 
1992 11.56 34.4 271 
1997 13.52 43.2 418 
2001 10.72 40.7 412 
2005 9.55 35.2 355 

Zdroj: Tetteh, Edmund. Election Statistics: UK 1918-2007. House of 

Commons Library [online], Feb 1, 2008, Research paper 08/12. [cit. 

5.10.2008]. Dostupné z <http://www.publications.parliament.uk/>. ISSN 

1368-8456 
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10. Resumé 

Tato diplomová práce popisuje vývoj britské Labour Party od svého 

založení v roce 1900 do konce 1. volebního období vlády Tonyho Blaira. 

Soustředí se na ideologický vývoj ve straně v historických souvislostech. 

Strana se od svého vzniku profilovala jako výrazně levicová, podporující 

pracující třídu, spolupracující silně s odbory a je j ím hlavním cílem bylo 

zestátnit výrobní prostředky a nastolit v Británii socialismus. Od tohoto cíle 

strana na konci 20. století upustila a revizí svých stanov se přihlásila 

к moderním sociálním demokraciím, které podporují kapitalismus. Jádro 

problematiky tedy leží v tzv. revizionistickém období, tj . od 50. let 20. 

století do 90. let 20. století, kdy se stranickým leaderem stal Blair. Strana 

byla poté označena jako New Labour Party a představila se voličům jako 

strana se svým vlastním konceptem Třetí cesty. 

Práce čerpá převážně z publikací britských politologů, které dosud nebyly 

přeloženy do českého jazyka. 
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The diploma thesis describes the development of British Labour Party from 

its foundation in 1900 to the end of the first term of Tony Blair 's 

government. The work focuses on the ideological development of the party 

in historical context. The party was founded as a left-wing organisation, 

supporting the working class, collaborating with trade unions and its main 

aim was nationalization of the means of production and establishing of 

socialism in Britain. The party left this aim at the end of 20th century by the 

revision of its constitution it claimed to be a modern social democracy, 

which supports capitalism. The kernel of the problems is in the so called 

"revisionist era", i.e. from 50th of 20th century to 90th of 20th century, 

when Blair became a leader. Then the party was labeled as New Labour 

Party and it introduced itself as an organisation with its own concept of the 

Third Way. 

The work is based mainly on publications of British political scientists, 

whose works have not been translated yet into a Czech language. 
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