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a zejména pak malého ostrova Lampedusa během prvního půl roku trvání tzv. 

arabského jara. Její hlavní cíl spočívá v rekonstrukci a interpretaci politického diskursu 

vedeného středo-pravicovou vládou Silvia Berlusconiho prezentující imigrační krizi 

jako závažnou bezpečnostní hrozbu národní a potenciálně i evropské bezpečnosti. První 

oddíl se zaměřuje na vymezení obecného teoretického rámce. Jako instrument pro 

výzkum slouží teorie sekuritizace Kodaňské školy rozšířená o hlavní kritiku autorů 

sociálního konstruktivismu. Ve druhé a třetí části přistupuje autor k charakteristice 

základního historicko-politického kontextu a vysvětluje specifika problému imigrace 

a migračního diskursu v současné Itálii. Poslední empirická část obsahuje 

strukturovanou diskursivní analýzu událostí z roku 2011 s přihlédnutím k mimořádným 

opatřením přijatým v reakci na rétoriku vlády na národní a nadnárodní úrovni. V tomto 

ohledu je věnována zvláštní pozornost zejména tomu, jak vyjednávací proces nakonec 

vyústil v revizi Schengenských dohod EU a tedy i ve zpochybnění zlomové myšlenky 

prostoru volného pohybu.  
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Úvod  

Představení tématu 

V letošním roce si připomínáme již třetí výročí událostí tzv. arabského jara, 

které přineslo jednu z nejvýznamnějších politických proměn Blízkého východu za 

posledních několik desetiletí. Po dlouhém období vynucené vnitřní stability se napříč 

mnoha zeměmi regionu přelila mohutná vlna masových protestů a revolucí, jejímž 

nejmarkantnějším znakem se stala postupná změna režimů v Tunisku, Egyptě a Libyi. 

Sýrie se doposud nachází ve vleklé patové situaci krvavé občanské války a osud dalších 

států nedávno ještě zmítaných nepokoji (Jemen, Bahrajn) zůstává v dlouhodobější 

časové perspektivě nadále mlhavý. Ačkoliv se zdá, že samotný transformační proces 

narazil na své limity (odstranění vlády Muslimského bratrstva od moci v Egyptě) 

a k hlubšímu zhodnocení nám chybí delší časový odstup, máme možnost být svědky 

zlomového děje, který výrazně ovlivňuje budoucnost našeho sousedství. 

Evropská unie a zejména její středomořští členové průběh událostí od počátku 

bedlivě sledovali, neboť si byli přirozeně vědomi regionální propojenosti, která 

znamená nevyhnutelné sdílení jak pozitivních, tak i negativních (tj. například 

bezpečnostních) „externalit.“ To platí v prvé řadě o Itálii, která patří kvůli své 

geografické poloze a délce pobřeží k nejvíce exponovaným teritoriím, jichž se jakákoliv 

nestabilita v oblasti Maghrebu bezprostředně dotýká.  

Z pohledu Evropana se jedním nejhmatatelnějších a mediálně velice zevrubně 

pokrytých projevů roku 2011 stala masová migrace afrických obyvatel (Tunisanů, 

Libyjců, Eritrejců, Nigerijců a dalších) přes moře k italským břehům, která záhy čítala 

úhrnem několik desítek tisíc osob. Svízelná humanitární situace, zvýrazněná navíc 

i neschopností místních administrativ přijít s rychlou a logisticky proveditelnou 

odpovědí, na sebe nenechala dlouho čekat. Středo-pravicová vláda premiéra Silvia 

Berlusconiho, která v roce 2008 uzavřela dohodu s Libyí ošetřující mimo jiné i otázku 

striktní repatriace tamních emigrantů, zahájila rozsáhlou kampaň vykreslující zástupy 

imigrantů jako závažnou bezpečnostní hrozbu vůči Itálii, potažmo Evropě jako celku. 

Přestože počet vyloděných zaznamenal z  pohledu Říma bezpochyby 

kvantitativně výrazný skokový nárůst oproti rokům předchozím, reakce oficiálních míst 

se jeví vzhledem k nízkému množství žadatelů o politický azyl a mezinárodním 
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okolnostem jako neadekvátní. Důkazem může být vysoce excitovaná italská veřejná 

debata vedoucí k vyhlášení nouzového stavu a snaze o přenesení dané problematiky na 

evropskounijní úroveň za účelem nalézt uspokojivé řešení mimořádné situace. 

Symbolem tohoto kroku se stala společná italsko-francouzská iniciativa z konce dubna 

2011 požadující možnost dočasného omezení svobody pohybu, která by znamenala 

revizi smluv týkajících se fungování Schengenského prostoru. Impulsem k tomuto 

rozhodnutí bylo především jednostranné vydávání krátkodobých povolení k pobytu 

cizincům ze strany italských úřadů. 

Transformace relativně marginálního (byť potenciálně velice znepokojivého) 

jevu v závažné ohrožení národní bezpečnosti vyvolává řadu otázek a pochybností. 

Zároveň se nejedná o specificky italský problém, neboť se v různých obměnách může 

objevit téměř v jakémkoli prostředí. Manifestuje obvyklé vnímání „měkkých“ 

bezpečnostních hrozeb politiky, širokou veřejností a jejich přerod v konkrétní politická 

opatření, jež do značné míry ovlivňují každodenní život běžných občanů. Rozbor 

procedury konstruování sekuritizační spirály je proto nesporným přínosem do současné 

diskuze o povaze a fungování bezpečnostní politiky státu na prahu 21. století, který 

svým významem přesahuje konkrétní zkušenost z Apeninského poloostrova.    

Tato rigorózní práce se zabývá otázkou sekuritizace migračního fenoménu 

italskými mocenskými elitami v průběhu první fáze takzvaného arabského jara na 

Blízkém východě. Časově ji lze přibližně vymezit vypuknutím „jasmínové revoluce“ 

v Tunisku v lednu 2011 na straně jedné a letními měsíci téhož roku při eskalaci násilí 

a následném pádu režimu plukovníka Kaddáfího v Libyi na straně druhé. Mapuje tak co 

do rozsahu období poměrně krátké, avšak z pohledu svého zájmu velice dynamické 

a plodné. Zaměřuje se na analýzu zrodu, geneze a důsledků proběhnuvšího 

sekuritizačního procesu tak, jak byl zaznamenán v italském politickém diskursu.  

Cíle práce 

Výzkumnou otázku práce lze formulovat takto: Jakým způsobem legitimizovala 

italská vláda nezbytnost přijetí mimořádných opatření v souvislosti s imigrační vlnou 

z oblasti Maghrebu v první polovině roku 2011? Autor se navíc pokouší zamýšlet nad 

hlavními důvody, jež vedly relevantní reprezentanty státu k neadekvátnímu 

prezentování nového přílivu imigrantů jakožto seriozní bezpečnostní hrozby vyžadující 

výjimečná politická a bezpečnostní opatření jak na národní, tak posléze i unijní úrovni. 
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Základní hypotéza výzkumu vychází z následujícího vztahu: k přijetí daného souboru 

opatření došlo skrze úspěšné sekuritizování migračního fenoménu v širším politickém 

diskursu, jež zvolený postup následně ospravedlňovalo. Ústředním záměrem textu je 

tedy podrobný rozbor proběhnuvšího sekuritizačního mechanismu a také zhodnocení, 

do jaké míry skutečně efektivně zafungoval. Zároveň se snaží zpětně sestavit mozaiku 

oficiální linie opanované převážně bezpečnostními argumenty a doplnit ji o případnou 

roli ne-bezpečnostních faktorů, jako například partikulárních politických, 

hospodářských zájmů či humanitárních aspektů.   

Teoreticko-konceptuální rámec a metodologie 

Co se konceptuálního ukotvení práce týče, přistupuje autor k zpracování tématu 

prismatem oboru kritických bezpečnostních studií, konkrétně se v převážné míře opírá 

o východiska a poznatky představitelů sociálního konstruktivismu. Z metodologického 

hlediska lze práci zařadit mezi klasické jednopřípadové studie, jejichž podstata spočívá 

v zevrubném rozboru všech aspektů souvisejících se zvoleným tématem práce. 

Konkrétně se jedná o tzv. disciplinovanou interpretativní studii, která se zabývá 

kvalitativním rozborem daného případu pro jeho svébytnou vnitřní povahu, zároveň 

však využívá již existujících teorií. Zde poslouží jako vhodné vodítko k definování 

analytického přístupu a jeho strukturace teorie sekuritizace představená autory tzv. 

Kodaňské školy (B. Buzan, O. Wæver, J. de Wilde)
1
 na počátku 90. let minulého století 

a posléze kvalitativně prohloubena a rozšířena sociálně konstruktivistickou kritikou 

dalších teoretiků v oboru bezpečnostních studií (T. Balzacq, M. McDonald, 

B. McSweeney a další).
2
 Autor si tedy klade za cíl aplikovat na tematicky a časově 

jasně vymezeném případu právě onu „sofistikovanou sekuritizační mřížku“ tak, jak byla 

předestřena v dílech obou skupin výše jmenovaných autorů. Ta v podstatě plní úlohu 

cenného pomocného nástroje, jehož optikou lze dané téma celkově nazřít a zároveň 

vnímat a pochopit jeho vedlejší efekty.  

Jinými slovy tedy platí, že zvolený případ není instrumentem pro práci s teorií 

jako takovou (cíl nespočívá v ověření její platnosti či falzifikaci), ba právě naopak. 

                                                           
1
 BUZAN, B.,WAEVER, O., de WILDE, J. (2005). Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno: 

Centrum strategických studií, 267 s. 
2
 Mezi další v textu jmenované autory patří: D. Bigo, S. Carrera, B. McSweeney, H. Stritzel, L. Hansen 

a M. Williams. Jejich představení s jednotlivými odkazy na konkrétní publikace je obsaženo v kapitole 

„Sociálně-konstruktivistická kritika“.      
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Obecná teorie slouží jako prostředek pro práci s konkrétním případem. Z toho plyne, 

že se následující strany nemají nabízet doposud neznámé skutečnosti a rozvíjet poznání 

v oblasti teorie mezinárodních vztahů. Pokouší se pouze o detailní empiricko-analytické 

zpracování a interpretaci získaných poznatků. Sekuritizace jako taková je považována 

za axiom, danost, jejíž ověřování není náplní autorova bádání. Hlavní záměr naopak 

spočívá ve snaze o její rekonstrukci a interpretaci, doplněnou o pravděpodobné motivy, 

které ve skutečnosti daly podnět jejímu vzniku. Za předpokládaný důvod 

sekuritizačního kroku lze označit alternativní faktory (zejm. politické, ekonomické, 

humanitární) při zvládání náporu přistěhovalců ze strany odpovědných mocenských elit. 

Vztah Itálie k vnitřně-bezpečnostním politikám Evropské unie v rámci Schengenského 

prostoru bude pokládán za zprostředkující spojnici mezi těmito zájmy a výslednou 

sekuritizací. Další sledované vlivy působící na motivaci sekuritizačních aktérů 

a odrážející se v jejich jednání zastupují případné externí bezpečnostní hrozby nestátní 

povahy (kriminalita, organizovaný zločin, napojení na teroristické skupiny apod.), 

jejichž přítomnost se může podepsat na percepci bezpečnostních rizik po vypuknutí 

revolucí v Maghrebu.       

Sekundárným podpůrným prvkem v oblasti metodologické je analýza diskursu 

zástupců předních politických elit Itálie (mediální výstupy, oficiální politické deklarace, 

volební programy atd.), který spoluutvářel mediální prezentaci tématu domácímu 

a evropskému publiku. Konkrétně se autor zaměří na vybrané členy Berlusconiho 

kabinetu, kteří měli zásadní vliv na nastolení imigračního problému, jeho introdukci 

směrem k veřejnosti a konečně i přijetí výsledných opatření. Pouze u nich totiž dochází 

k průniku diskursivní roviny se schopností prosadit klíčová politická rozhodnutí 

(decision making), jež vyplývala z jejich ústavních funkcí. V domácí i zahraniční sféře 

představují hlas nejen dominantní (co do četnosti výroků a vyhrocené rétoriky), avšak 

i mocensky relevantní. Pro komplexnější pohled jsou do analýzy zahrnuti také 

reprezentanti vládních stran, avšak nezastávajících vrcholné exekutivní posty 

(regionální zastupitelé, poslanci Evropského parlamentu apod.). Stanoviska politické 

opozice a dalších činitelů (nevládních organizací, církví, akademické obce atd.) jsou až 

na drobné výjimky záměrně opominuty. Ačkoliv se k dané otázce mnohdy vyjadřovali, 

jejich význam lze v souvislosti s předmětem této rigorózní práce označit za relativně 

malý a okrajový. Zpravidla totiž nevěnovali tématu přistěhovalectví tak velkou 

pozornost či nekladli důraz na jeho spojitost s bezpečnostními aspekty.    
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Struktura práce 

  Předkládaný text je členěn do čtyř hlavních oddílů, které jsou následně pro 

přehlednost rozděleny do příslušných kapitol a podkapitol. V prvním oddílu práce se 

autor pokouší o komplexní uvedení výchozího teoretického konceptu sekuritizace 

představeného v textech zástupců Kodaňské školy, který následně hodlá obohatit 

a upravit v návaznosti na kritiku ze strany sociálního konstruktivismu. Ve druhém 

a třetím oddílu budou čtenáři seznámeni s historicko-politickým kontextem 

problematiky migrace v současné Itálii a vývojem událostí bezprostředně 

předcházejících imigrační krizi z roku 2011. Pozornost bude věnována také obecné 

charakteristice politického diskursu ve vztahu k přistěhovalcům, především pak ve 

světle volebních kampaní z let 2008 a 2009. Čtvrtý oddíl se zaměřuje na konkrétní 

analýzu (zejména textuálního) diskursu předních politických činitelů Berlusconiho 

kabinetu. Jedná se o empirickou složku vycházející z poměrně objemného souboru dat, 

která je volně vsazena do výchozího teoretického rámce a jeho prostřednictvím také 

vyložena. Poté následuje celková rekapitulace získaných poznatků a závěr, včetně 

potvrzení či vyvrácení hlavní hypotézy a eventuálního přínosu pro další studium.  

Tato rigorózní práce je rozšířenou a revidovanou verzí předchozího výzkumu, 

jenž autor shrnul ve své diplomové práci, obájené státní magisterskou zkouškou na 

Fakultě sociálních věd UK v červnu 2013. V teoretické části došlo k prohloubení kritiky 

sekuritizačního mechanismu a nově přibyla kapitola 1.4 „Migrace a bezpečnost“, která 

má lépe překlenout prostor mezi abstraktní rovinou a praktickou úlohou přistěhovalectví 

v postmoderní demokratické společnosti, která je hlavním tématem druhého oddílu. 

Z hlediska empirie bylo věnováno mnohem více pozornosti odvetným proti imigračním 

nástrojům Bersluconiho kabinetu, zejména s ohledem na komplikovaný průběh jejich 

prosazování na domácí i evropské scéně. Dále autor částečně doplnil současně platný 

italský legislativní rámec v oblasti imigrační politiky, nové statistické údaje týkající se 

krize v Maghrebu v roce 2011 a výrazně rozšířil informativní přílohy textu tak, aby 

poskytovaly lepší představu o faktografickém rozměru zkoumané problematiky. 

Celkově však postupoval v intencích předchozího výzkumného záměru, který na výše 

uvedených místech rozvíjí a precizuje, nicméně se plně shoduje s původními závěry. 
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Použité zdroje 

Množství dostupných pramenů a literatury nutných pro zpracování tématu 

je poměrně rozsáhlý. To platí jak pro teoretickou část, tak následný empirický výzkum. 

Na druhou stranu je ovšem nutné dodat, že stav bádání o bezpečnostních reáliích Itálie 

zůstává v českém prostředí stále dosti limitován. Z tohoto důvodu je až na několik 

výjimek využito zdrojů výhradně cizojazyčných, pocházejících primárně z pera italsky 

píšících a anglofonních autorů.  

Pro definování výchozího teoretického rámce slouží jak monografie, tak 

i periodika (nejčastěji přední evropské vědecké časopisy). Jedná se především o knihu 

Bezpečnost: nový rámec pro analýzu (Buzan, Waever, Wilde 2005), tedy o český 

překlad sedm let staršího originálu, který shrnuje tehdejší myšlení autorů Kodaňské 

školy a uceleně pojednává o konceptu sekuritizace. Dále pak ranější odborné články 

téže skupiny (Buzan 1984 a 1997) zabývající se také otázkou změny bezpečnostního 

paradigmatu po konci studené války. Za nejvýznamnější práce problematizující 

kodaňský projekt lze zařadit The Three faces of Securitization: Political Agency, 

Audience and Context od T. Balzacqa a Towards a Theory of Securitization: 

Copenhagen and Beyond od H. Stritzela, jež poukazují na nedokonalost či nejasnost 

některých z jeho hlavních tezí. Do této kategorie patří rovněž kritické texty dalších 

zástupců sociálního konstruktivismu (např. Balzacq, Carrera 2006, McSweeney 1996, 

McDonald 2008), které argumentačně dotvářejí předešlé nedostatky při popisu 

vytváření bezpečnostních hrozeb. 

Historické a politické pozadí vztahu Itálie k přistěhovalectví pak blíže 

zprostředkovává národní databáze a fond Boloňské univerzitní knihovny, jichž měl 

autor možnost využít během dvousemestrálního studijního pobytu na tamní univerzitě. 

Sem patří obzvláště monografie Fuori controllo? Miti

in Italia (Colombo 2012) zachycující mimo jiné i dopady klíčových událostí 

tzv. arabského jara z italské perspektivy a řada časově předcházejících knih s obdobným 

zaměřením (Ambrosini 2010, Amato 2008, Barrucci, Liberti 2004). Obecné znaky 

soudobé imigrační debaty doplňují na internetu dostupné studie věnující se vnímání 

přistěhovalců v Itálii v posledních deseti letech. (Buonfino 2004, Belluati 2008). 

Neocenitelným zdrojem pro pochopení korelace mezi politikou, přistěhovalci 

a bezpečností ve Středozemí jsou dvě statě E. Paolettiové o italsko-libyjských vztazích.    
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 Nakonec nelze vynechat ani práci s primárními zdroji. Jedná se jak 

o dokumenty nejrůznějšího druhu (mezinárodní smlouvy, směrnice a nařízení EU, 

výroční zprávy apod.), tak o data z průzkumů veřejného mínění. Mimoto je čerpáno ve 

velké míře z tiskových zpráv, novinových článků, rozhovorů atp., jež představují 

největší oporu v úsilí o kritickou reflexi italského politického diskursu v roce 2011. 

Jejich přesné vymezení včetně objasnění kritérií výběru je obsaženo v kapitole 

o parametrech diskursivní analýzy, která se nachází ve čtvrtém oddílu této práce. 
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1. Výchozí teoretický rámec 

1.1 Redefinice a rozšiřování konceptu bezpečnosti 

Otázka míru a války a spolu s ní i zajištění bezpečnosti stojí v samém jádru 

myšlení o mezinárodních vztazích a provází jej od raných antických kořenů až do 

dnešních dnů. Naprostý vrchol v tomto ohledu představuje období studené války, kdy se 

lidstvo opakovaně ocitlo na prahu fyzické sebezáhuby, a kdy lze o bezpečnosti poprvé 

hovořit v pravém smyslu jako o kategorii celoplanetární. Tento stav byl výsledkem 

politického vývoje po druhé světové válce a po generace přímo ovlivňoval nejen životy 

lidí, ale také výrazně přispěl k formování debaty uvnitř mnoha vědeckých oborů. 

Jedním z nich byl i nově vzniklý podobor mezinárodních vztahů, bezpečnostní studia. 

Rovnováha strachu mezi oběma supervelmocemi, záhy umocněná jadernou doktrínou 

vzájemně zaručeného zničení (MAD)
3
, znamenala reálné a trvalé existenciální ohrožení 

obou znesvářených bloků a stavěla tak do popředí vojenské aspekty bezpečnosti. 

Pod vlivem realistického a neorealistického směru byl akademický diskurs 

soustředěn primárně na chování státu jakožto ústředního aktéra mezinárodních vztahů. 

Podle této tradice je stát vnímán jako samostatná a racionálně uvažující jednotka s jasně 

definovanými zájmy. Elementární zájem pak představuje zajištění vlastního přežití, 

čehož dosahuje svépomocí.
4
 V důsledku anarchické povahy mezinárodního systému 

(neexistence univerzální autority) a úsilí zvýšit vlastní bezpečnost potenciálně 

ohrožovanou ze strany ostatních států se ocitá ve stavu permanentní nejistoty, 

tzv. bezpečnostního dilematu.
5
 Z tohoto důvodu byla v akademické sféře více 

akcentována například problematika války, vojenských hrozeb či možnosti použití síly 

v mezinárodních vztazích. Ostatní témata byla vnímána jako druhořadá, a proto se jim 

po dlouhou dobu věnovala pozornost spíše okrajová. Ke změnám orientace docházelo 

                                                           
3
 MAD (Mutual assured destruction) byla vojenskou strategickou doktrínou z přelomu 60. a 70. let 20. 

století, popisující jistotu kompletního a nevyhnutelného zničení obou soupeřících stran v případě 

nukleární konfrontace. Této války „bez vítěze“ se mělo dosáhnout pomocí aplikace tzv. jaderné triády.     
4
 DONELLY, J. (2000). Realism and International Relations, New York: Cambridge University Press, s. 7  

5
 „Bezpečnostní dilema“ (Security dilemma) je termín používaný od 50. let 20. století, jehož autorem 

je John Herz. Popisuje situaci, kdy se v anarchickém systému existující stát (nejistý úmysly jiných států) 

rozhodne vyzbrojit, aby zvýšil svou bezpečnost a získal tak komparativní výhodu vůči ostatním. Tento 

krok však iniciuje analogickou reakci u ostatních. Důsledkem je pak paradoxně snížení celkové (byť 

neúmyslné) bezpečnosti všech. Vzniklé napětí navíc může přispět k novému cyklu závodů ve zbrojení. 
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pozvolna, přičemž lze říci, že tento trend obecně kopíroval vývoj historických událostí 

a s nimi i (de)eskalaci napětí na mezinárodní scéně.  

Zlomovým obdobím poukazujícím na naléhavost zahrnout do debaty 

i nemilitární rozměr bezpečnosti pak obzvláště představovala hospodářsky neklidná 

70. léta spojovaná se dvěma ropnými šoky, finanční krizí či hlubokým „rozevíráním 

nůžek“ mezi hospodářsky vyspělými zeměmi a tzv. třetím světem.
6
 V bezpečnostní 

oblasti došlo k důležitému navázání série rozhovorů o kontrole jaderného zbrojení 

a odzbrojování mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. Prvně byly 

rovněž obšírně pojmenovány environmentálních problémy planety na nejvyšší 

institucionální úrovni, což později vedlo mimo jiné i ke zformulování myšlenky trvale 

udržitelného rozvoje v závěrečné zprávě nezávislé mezinárodní komise G. H. 

Brundtlandové (Brundtland Report).  

Pokud jde o teoretickou reflexi na poli mezinárodních vztahů, začíná obor již od 

druhé poloviny 60. let absorbovat prvky scientismu a výzkumu míru (Peace Research), 

aby se badatelé o dvě dekády později pozvolna odklonili od čistě militárního pohledu 

v oblasti bezpečnosti a zabývali ve velké míře také nevojenskými hrozbami.
7
 

Tradicionalistické (pozitivistické) paradigma je vystaveno sílícímu tlaku alternativních 

(post-pozitivistických) přístupů, které se pokoušejí o změnu dosavadního konceptu 

bezpečnosti. Mnozí autoři si na základě nových poměrů znovu kladou otázku, co je to 

bezpečnost či co znamená být v bezpečí. K nim patří i Barry Buzan, který zpochybňuje 

účinnost do té doby velmi polarizovaného výzkumu mezi jednostranným důrazem na 

mír (idealismus/liberalismus) a na moc (realismus). Explikační schopnost obou z nich 

považuje za značně omezující a nedostatečnou, přičemž vybízí k zaměření oboru na 

komplexní výzkum bezpečnosti, jenž jako jediný může obsáhnout obě roviny a vysvětlit 

tak základní problémy soudobých mezinárodních vztahů.
8
 V důsledku tohoto pnutí 

dochází s koncem studenoválečného konfliktu v rámci dynamicky se rozvíjející sféry 

bezpečnostních studií k rozdělení teoretické diskuze do tří hlavních škol: tradicionalisté, 

                                                           
6
 Prohlubujícími se rozdíly mezi tzv. „bohatým Severem“ a „chudým Jihem“ společně s návrhem řešení 

tohoto problému se poprvé zevrubně zabývala závěrečná zpráva (Brandt Report) nezávislé mezinárodní 

komise vedené bývalým německým kancléřem W. Brandtem v roce 1980. 
7
 WAISOVÁ, Š. (2004). Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti: Kodaňská škola na křižovatce 

strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní politika. Roč. 39, s. 67. 
8
 BUZAN. B. (1984). Peace, Power, and Security: Contending Concepts in the Study of International 

Relations. Journal of Peace Research. Roč. 21, č. 2., s. 124 
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kteří nadále zdůrazňují prvořadost vojenského dimenze; tzv. „wideners“
9
 prosazující 

rozšíření bezpečnostní agendy o nová témata, a zástupci proudu kritických 

bezpečnostních studií, kteří preferují další kultivaci celého konceptualizačního rámce.
10

  

Kodaňská škola,
11

 dnes již běžně užívané označení pro skupinu předních 

vědeckých pracovníků působících na počátku 90. let minulého století ve výzkumném 

institutu Conflict and Peace Research Institute (COPRI) v Kodani, se zařadila mezi 

nejvlivnější reprezentanty druhého „rozšiřovacího“ tábora. Symbolizovala 

nespokojenost s tradičním státocentrickým chápáním bezpečnosti (nation security) 

a zároveň byla intenzivní snahou o zformulování alternativního přístupu. Ambiciózním 

způsobem se pokusila o redefinování bezpečnosti ve světle rozsáhlého komplexu 

proměn, jež byl tvořen na jedné straně erozí bipolárního geopolitického uspořádání 

světa a na straně druhé důsledky prohlubujícího se procesu globalizace. Tyto nové 

skutečnosti a jejich doprovodné jevy (oslabování role národních států, nárůst počtu 

vnitrostátních konfliktů, energetická a environmentální krize, světový migrační boom, 

rozvoj transnacionálního organizovaného zločinu, technologická a mediální revoluce 

apod.) se jim staly podnětem k hlubšímu promýšlení dané problematiky. 

Barry Buzan, Ole Wæver a Jaap de Wilde, představující jádro Kodaňské 

skupiny, přišli s konkurenční vizí vůči vlivnému (neo)realistickému paradigmatu, které 

dominovalo akademickému diskursu bezmála půl století. Byl to právě Barry Buzan, 

jenž svou knihou People, States and Fear
12

 poukázal na nedostatky příliš úzkého 

vymezení konceptu a navrhl jeho doplnění o další ne-vojenské sektory. Vyšel ze dvou 

předpokladů: za prvé, že zdroj bezpečnostních hrozeb může být i politické, ekonomické, 

societální či environmentální povahy; za druhé, že stát jakožto hlavní jednotka 

mezinárodního systému ztrácí exklusivní postavení referenčního (tj. existenčně 

ohroženého) objektu.
13

 Společně s Ole Wæverem a dalšími kolegy publikovali řadu 

textů, ve kterých mimo tematického rozšíření kladli důraz rovněž na prohloubení 

                                                           
9
 Do této skupiny se řadí, kromě reprezentantů Kodaňské školy (blíže v následujícím odstavci), především 

tito autoři: R. Ullman, J. T. Mathews, T. Moran, B. Roberts, M. Weiner, B. Crawford. 
10

 BUZAN, B. (1997). Rethinking Security after the Cold War. Cooperation and Conflict, roč. 32, č. 1, s. 5. 
11

 Za autora názvu je považován Bill McSweeney, jenž ho použil ve svém textu z roku 1996: Identity and 

Security: Buzan and the Coppenhagen School. Review of International Studies. roč. 22, s. 81 – 93.   
12

 Dílo, celým názvem v originále: People, States & Fear: The National Security Problem in International 

Relations, vzniklo v roce 1983. Následovalo upravené a doplněné druhé vydání v roce 1991. 
13

 BUZAN, B. (1991).  People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the post-Cold 

War Era. 2. vyd. Longman. s. 116 – 134. 



Rigorózní práce 

19 

 

hladiny analýzy tak, aby lépe vyhovovala nové mezinárodněpolitické realitě. Vedle 

posunu na ose horizontální (zmíněných pět sektorů bezpečnosti) tedy došlo i k pohybu 

směrem vertikálním. Ke státu, kterému nicméně nadále zůstala ponechána úloha 

relativně nejdůležitějšího prvku,
14

 pak přibyly další čtyři referenční objekty. Ty se 

nacházely jak na úrovni sub-státní (jednotlivec, vnitrostátní skupiny), tak i nadnárodní 

(regionální a mezinárodní systém).
15

 Kombinace obou rovin pak dala vzniknout 

ucelenému a plastickému reliéfu, jenž nově ohraničil koncept pro výzkum bezpečnosti. 

Mezinárodní systém přestal být pokládán za „globální šachovnici“ či arénu navzájem se 

ohrožujících autonomních jednotek (tj. států), namísto toho na něj začalo být pohlíženo 

jako na poměrně komplikované a mnohovrstevnaté prostředí, ve kterém nebezpečí může 

plynout z kvalitativně různorodých oblastí.  

Na rozdíl od svého tradicionalistického konkurenta se Kodaňský projekt na 

první pohled vyznačuje méně monolitickou strukturou a nižší přehledností, zato však 

přináší větší rozmanitost a ohled na dosud spíše opomíjené aspekty (například lokální 

a regionální rozměr). Sektorovým členěním není sledována fragmentace konceptu 

bezpečnosti na „koncept bezpečností“ (kritika z řad tradicionalistů), ale vytažení jeho 

partikulárních svébytných složek, jež však zůstávají společně propojeny a nachází se ve 

vzájemné interakci. Jiný je také pohled na přirozenost základních atributů 

mezinárodních vztahů. Pokud jde o obecný přístup ke zkoumaným případům, vzdalují 

se zástupci Kodaňské školy objektivistickým stanoviskům. Bezpečnost má podle jejich 

mínění hodnotu ryze subjektivní, závislou na společenském prostředí, vnímání hrozeb 

a jejich interpretaci.
16

 Její přítomnost či absence pro ně není všeobecnou daností, nýbrž 

představuje v zásadě proměnlivou kategorii determinovanou konkrétním kontextem 

a vyhodnocením ze strany potenciálního „adresáta“. Je také upuštěno od rigidního 

dělení na domácí a mezinárodní sféru, neboť velká část zkoumaných případů není 

vymezena výhradně půdorysem národního státu.  

                                                           
14

 Barry Buzan do značné míry stále ve shodě s (neo)realistickou linií považuje stát za centrální referenční 

objekt, ačkoliv už není tak dominantním prvkem jak tomu bylo dříve. Pořád jej však staví výše než 

například jednotlivce či společnost a pokládá jeho pozici ve schématu za rozhodující úroveň analýzy. 
15

 WAISOVÁ, Š. (2004). Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti: Kodaňská škola na křižovatce 

strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní politika. Roč. 39, s. 72, 

převzato z Wæver, Ole: Concepts of Security. Copenhagen: Institute of Political Science University of 

Copenhagen, 1997. 
16

 WAISOVÁ, Š. (2004). Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti: Kodaňská škola na křižovatce 

strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní politika. Roč. 39, s. 67. 
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Volání po dalším rozšiřování a prohlubování agendy se pochopitelně záhy 

setkalo s nesouhlasnou reakcí ze strany neorealistů. Podle Johna Mearsheimera všechny 

tyto pokusy o revizi klasického pojetí v důsledku vytrhávají bezpečnostní studia od 

jejich tradičního zaměření a metod, což z nich činí obor intelektuálně inkoherentní a pro 

praktické účely irelevantní.
17

 Kromě toho nepřinášejí jasný analytický rámec (spíše jej 

naopak stále více „rozmělňují“) a zatím neprokázaly dostatečnou pozitivní hodnotu pro 

konkrétní výzkum. Jiný z předních kritiků, Stephen Walt, dokonce naznačil, že 

přijmutím těchto nových přístupů by byl krok nejen analyticky chybný, ale politicky 

nezodpovědný.
18

 Bezkonkurenčně největší pozornost a kritiku napříč názorovým 

spektrem však přitahoval ústřední koncept Kodaňské školy, tj. teorie sekuritizace.   

1.2 Kodaňská škola a teorie sekuritizace 

Společně s dalšími dvěma kardinálními předměty výzkumu Kodaňské školy, 

které představují výše nastíněné sektorové vnímání bezpečnosti a teorie regionálních 

bezpečnostních komplexů (Regional Security Complex Theory)19
, je teorie 

sekuritizace
20

 bezpochyby nejvíce autentickým, novátorským, ale také poměrně 

kontroverzním přínosem této skupiny. Reprezentuje nejviditelnější výsledek setkání 

dvou základních intelektuálních proudů uvnitř COPRI: realismu Barryho Buzana 

a konstruktivismu Ole Wævera, k jehož pozicím se škola začala v druhé polovině 90. let 
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 KRAUSE K., WILLIAMS Michael. C. (1996). Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and 

Methods. Mershon International Studies Review. Roč. 22, č. 2, s. 230. 
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 KRAUSE K., WILLIAMS Michael. C. (1996). Broadening the Agenda of Security Studies. cit. d. s. 230. 
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 Teorie regionálních bezpečnostních komplexů vychází z představy, že mezinárodní bezpečnost není 

dána v absolutních, ale spíše relativních pojmech. Jelikož hrozby obvykle ztrácejí na intenzitě 

v souvislosti s fyzickou vzdáleností a vzájemná bezpečnostní závislost mezi jednotkami mezinárodního 

systému není zdaleka tak homogenní, je vhodné přistupovat k analýze odděleně, a sice v rámci 

geograficky definovaných (a tedy bezpečnostně provázaných) regionů. CIUTA, F. (2005). Regions and 

Powers: The Structure of International Security by Barry Buzan; Ole Wæver, The Slavonic and East 

European Review, Roč. 83, č. 1, s. 166-168. 
20

 Termín „sekuritizace“ má původ v oblasti finančnictví a jeho kořeny sahají do Spojených států 

amerických konce 18. století. Podle webových stránek České národní banky se jedná se o formu 

financování podnikatelských aktivit (hypoteční dluhy, pronájmy, půjčky apod.) prostřednictvím 

kapitálových trhů namísto tradičních úvěrových smluv. Pohledávky jsou „transformovány na cenné 

papíry, jejichž prodejem získává emitent potřebné finanční zdroje.“ Česká národní banka (ČNB): 

<http://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/s.html>. Přístup: 23. 4. 2013. V oboru bezpečnostních studií byl 

pojem poprvé použit Ole Wæverem v článku Securitization and Desecuritization (1995).  

http://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/s.html
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postupně přiklánět.
21

 Podle Rity Taureckové vychází sekuritizace z rozmanitého 

dědictví, jež má původ napříč širokým spektrem teoretických tradic a které spolu 

vytváří svébytnou kategorii, takzvaný post-strukturální realismus.
22

   

  Jak již bylo řečeno, kodaňský přístup odmítá čistě objektivistické vnímání 

bezpečnosti. Nespokojuje se s pouhým definováním hrozeb či jejich klasifikací, nýbrž 

usiluje o kritickou reflexi a analýzu vnitřní dynamiky jejich vzniku. Teorie sekuritizace 

má v tomto ohledu sloužit jako instrument, jehož ambicí je souhrnně popsat a vysvětlit 

povahu tohoto procesu. Bezpečnost je Kodaňskou školou v nejobecnějším slova smyslu 

chápána jako synonymum pro přežití, čili zachování existence (survival). Na otázku, co 

si pod tímto termínem konkrétně představit, nepodávají autoři jedinou univerzální 

odpověď. Ta totiž závisí na typu daného referenčního objektu a jeho sektorové 

příslušnosti. Například ve vojenském sektoru bývá referenčním objektem stát a přežití 

pro něj znamená zachování vlastní suverenity či teritoriální celistvosti, v societálním 

sektoru stejnou pozici zastávají zpravidla větší sociální skupiny (národ, společnost, 

významné komunity apod.) a existenčním ohrožením se v tomto případě rozumí ztráta 

jejich kolektivní identity.
23

 Podstatné je v tomto ohledu pojítko mezi potenciálně 

ohrožovaným a entitou ohrožující, tedy hrozbou.         

Ve veřejném prostoru současně koexistuje několik způsobů, jak určit poměr 

ke skutečnostem (jevům, věcem, lidem apod.), které nás dennodenně obklopují. Podle 

Buzana lze teoreticky libovolně zvolené téma umístit na škálu určenou třemi základními 

hodnotami: 1) nepolitizované téma (bez oficiální pozornosti státu, není součástí veřejné 

debaty a politických rozhodnutí); 2) politizované téma (je integrální složkou vládní 

agendy, vyžaduje vládní rozhodování a sekundárně i přidělení veřejných prostředků pro 

svou realizaci); 3) sekuritizované téma (prezentováno jako „existenční hrozba 

vyžadující mimořádná opatření a ospravedlňující konání mimo mantinely standardních 

politických procedur“).
24

 Důležité je, že zařazení jakéhokoliv z široké palety témat 

(kultura, životní prostředí, náboženství, ekonomika atd.) v tomto spektru není nikdy 

definitivní a předem jisté. To, kde se nakonec ocitne, závisí do značné míry na 
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 WAISOVÁ, Š. (2004). Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. cit. d., s. 76. 
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 Klíčový význam podle R. Taureck měli především následující autoři: John L. Austin, Jacques Derrida, 

Carl Schmitt a Kenneth Waltz. O některých z nich bude pojednáno v následující části textu. TAURECK, R. 

(2006). Securitisation theory, The Story so far: Theoretical inheritance and what it means to be a post-

structural realist. online text: <http://www.allacademic.com/p100177_index.html>. Přístup: 3. 3. 2013.  
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 BUZAN, B. (1997). Rethinking Security after the Cold War. Cit. d. s. 17. 
24

 BUZAN, B. (1997). Rethinking Security after the Cold War. Cooperation and Conflict, roč. 32, č. 1, s. 14. 
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konkrétních okolnostech v daném státě (například na předchozí zkušenosti s tématem či 

kulturních charakteristikách společnosti) a vhodném načasování. Posun je přitom 

možný oběma směry, a sice k větší politizaci nebo obráceně k vyřazení otázky z okruhu 

veřejné politiky (depolitizaci). Z logiky věci tedy vyplývá, že sekuritizace není vlastně 

ničím jiným než radikální (extrémní) formou politizace. Právě proto, že se jedná 

o proceduru umělou a na lidském jednání přímo závislou, lze umístění otázky na výše 

uvedené škále za určitých okolností vědomě měnit. 

S tím souvisí centrální bod analýzy, ke kterému Kodaňská škola v následujícím 

kroku přistupuje, tedy popis mechanismu vytváření (sociální konstrukce) 

bezpečnostních hrozeb. Sekuritizační proces je podle ní tvořen třemi konstitutivními 

jednotkami: 1) referenčním objektem; 2) aktérem sekuritizace; 3) funkcionálním 

aktérem.
25

 Jak již bylo výše naznačeno, první jednotkou se rozumí existenčně ohrožená 

entita (stát, národ, společnost, sociální skupina, ekosystém atd.), jež má být před 

hrozbou ochráněna. Druhý prvek prohlašuje referenční objekt za existenčně ohrožený, 

nárokuje si právo nebezpečí odvrátit, a za tímto účelem žádá o podporu pro nasazení 

výjimečných prostředků. Ty se ovšem díky vážnosti a naléhavosti situace nacházejí za 

hranou „běžné politiky“. Sekuritizační aktér, kterým se obecně rozumí nějaká vlivná 

autorita (vláda, významný politik, byrokratické aparáty, silné lobbistické skupiny 

apod.), je nepochybně stěžejní složkou triády. Plní úlohu počátečního hybatele celého 

mechanismu tím, že pojmenuje („onálepkuje“) daný fenomén, čímž jej vytěsní ze sféry 

politické do bezpečnostní. Aby se tak skutečně stalo, musí si při vykreslování počínat 

náležitě dramatickým způsobem a označit onen problém za absolutní prioritu, které 

musí být podřízeny veškeré ostatní aktivity. Často volí slova o příhodnosti zlomového 

momentu k reakci, neboť poté prý již bude šance na zastavení nebezpečí nenávratně 

promarněna. Třetí činitel, kterým je funkcionální aktér, má pak značný vliv na 

dynamiku procesů uvnitř bezpečnostního sektoru a obvykle se i nepřímo podílí na jeho 

chodu. Zůstává však v pozici „zúčastněného pozorovatele“, jenž na sekuritizačním 

procesu aktivně neparticipuje, avšak není ani referenčním objektem.
26

 Zde je na místě 

pro úplnost podotknout, že v textech COPRI bývá sekuritizace popsána jako proces 

velmi relevantní, nikoliv však v praxi žádoucí. Díky apolitické vlastnosti podržené 
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 BUZAN, B., WAEVER, O., de WILDE, J. (2005). Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno: 

Centrum strategických studií, s. 48. 
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 Funkcionálním aktérem v sektoru bezpečnosti může být kupříkladu státní zbrojařská firma mající 

zájem na konkrétním vládním rozhodnutí, v oblasti energetické třeba Jaderná elektrárna Temelín (JETE). 
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obcházením regulérních politických řešení je preferován spíše pohyb opačný, tedy „de-

sekuritizace“ znamenající návrat k metodám standardní politiky.  

Ne každý referenční objekt má podle Kodaňské školy stejné předpoklady být 

úspěšně sekuritizován. Při pohledu na základní hladiny analýzy je evidentní, že nejnižší 

stupeň (například lidští jedinci či početně malé sociální skupiny) i nejvyšší systémová 

úroveň (lidstvo jako celek, mezinárodní proletariát apod.) mají přes některé snahy 

v minulosti poměrně malou šanci stát se účinným objektem bezpečnostního zájmu. 

Za nejpříhodnější objekty se naopak považují kolektivní tělesa střední velikosti 

(především státy a národy), která se ocitají v konkurenčním zápolení s ostatními 

jednotkami obdobného druhu, čímž se díky dlouhodobé konfrontaci posiluje pocit jejich 

společné identity („we“ feeling).
27

 Na druhou stranu lze v tomto bodě vysledovat určitý 

myšlenkový posun, když se Buzan s Wæverem později pokoušejí přezkoumat svou 

prvotní tezi a navrhují zahrnout do standardního výzkumu i tzv. „sekuritizaci vyššího 

stupně“, tedy makrosekuritizaci.
28

 Tím by se mělo docílit vyplnění prázdného prostoru 

mezi střední a systémovou hladinou analýzy, která do té doby stála zpravidla stranou 

vědeckého zájmu. Idea makrosekuritizace by vedla k rozšíření vztahu mezi 

sekuritizačním aktérem a publikem a zároveň by byla schopna vysvětlit vzájemné 

působení vícera publik napříč vícero státy.
29

  

Pravděpodobně nejoriginálnějším znakem teorie sekuritizace a současně jejím 

nejmarkantnějším posunem směrem k sociálnímu konstruktivismu je využití jazykové 

teorie John L. Austina.
30

 Tento britský jazykovědec, inspirován Wittgensteinovými 

„jazykovými hrami“ a Habermasovou teorií komunikativního jednání, hovoří 

o specifickém druhu komunikace: tzv. řečových aktech (speech acts). Jejich princip 

spočívá v tom, že některé vyřčené věty neplní pouze „deskriptivní“ úlohu lingvistického 

sdělení, nýbrž mají i schopnost vytvářet realitu novou. Podle Austina může každá věta 
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 BUZAN, B., WAEVER, O., de WILDE, J. (2005). Bezpečnost. Cit. d. str. 49. 
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 BUZAN, B.,WAEVER, O., (2009). Macrosecuritization and security constellations: reconsidering scale in 

securitization theory, Review of International Studies, roč. 35 vyd. 2, s. 253 – 254. 
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 Jako příklad těchto sekuritizací „vyššího stupně“ autoři uvádějí politiku „koalice ochotných“ ve formě 

války s terorismem (Global War on Terror) vedenou Spojenými státy americkými po útocích z 11. září 

2001 a současné debaty v západním světě o nebezpečí globální změny klimatu. Z historických pak 

středověké křížové výpravy ve jménu „univerzálního“ náboženství, či mobilizaci evropských 

konzervativních monarchií proti hrozbě republikanismu v 18. století. 
30

 Teorii řečových aktů (Speech acts theory) zformuloval britský filozof jazyka a obecný jazykovědec John 

Langshaw Austin ve své knize How to Do Things With Words (1962). 
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vyjádřit tři typy aktů, jejichž kombinací vzniká řečová situace:
31

 1) lokuční akt (vlastní 

verbální výkon sdělení nesoucí určitý obsah); 2) ilokuční akt (vyjadřuje vztah mluvčího 

ke sdělení, jeho pragmatický záměr);
32

 3) perlokuční akt (ztělesňuje následný efekt 

ilokučního aktu zaměřený na vyvolání pocitů, myšlenek, názorů či jednání u recipienta). 

Pro dostatečné pochopení významu některých sdělení nestačí znát pouze jejich 

lingvistický výraz (soubor logicky poskládaných znaků do slov, frází, vět apod.), avšak 

je třeba brát v potaz i další nejazykové (či mimojazykové) aspekty, v prvé řadě pak 

postoje řečníka či vyslovení výroku za určitých okolností. Dokonce i stejný výraz 

použitý v různých kontextech nemusí mít nutně totožný význam. 

S pomocí instrumentů jazykové teorie chápe Kodaňská škola bezpečnost jako 

řečový akt, během něhož dochází k intersubjektivnímu konstruování bezpečnostních 

hrozeb. Vykonavatelem řečového aktu a zároveň mluvčím ohrožované entity je na 

základě výše popsaného schématu sekuritizační aktér. Ve shodě s Austinovým pojetím 

však nemá jeho výpověď sloužit k předání holé informace o hrozbě, naopak se 

vyznačuje vědomou snahou ovlivnit veřejnou percepci vlastního „nebezpečného“ jevu. 

Jeho jednání je čistě autoreferenční povahy, když se skrze artikulaci problému odkazuje 

v rovině možných řešení k sobě samému. Jelikož se navíc neuchyluje ke klasickým 

„konstitutivním“ tvrzením, není namístě klást si otázku po jejich pravdivostní hodnotě. 

Dle kodaňského přístupu nepatří mezi úkoly bezpečnostního analytika: „určení 

jakýchsi objektivních hrozeb, před nimiž je ‚doopravdy‘ nutné někoho (něco) bránit či 

chránit; spíše jde o porozumění procesům konstrukce sdílených významů, které definují, 

co má být považováno za hrozbu, a co si tedy žádá kolektivní odpověď“.
33

 Pro výzkum 

bezpečnosti tedy není rozhodující, zda se nějaká hrozba materiálně vyskytuje, ale to, 

jakým způsobem je verbálně prezentována. Aplikováním Austinových zásad do oblasti 

bezpečnostních studií se konceptuální akcent přesouvá z tradiční spojnice „hrozba-

skutečnost“ (například, zda je určité ohrožení reálné či jen domnělé) do analýzy účinků 

konkrétního řečového aktu. Jejich nejvýznamnější efekt pak dle názoru Kodaňské školy 
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představuje schopnost přesvědčit veřejnost, aby tolerovala porušování pravidel, která by 

za normálních okolností byla dodržována.
34

  

Bylo by nicméně mylné domnívat se, že lze teoreticky jakékoliv téma označené 

jako „existenci ohrožující“ stejně snadno postavit nad rámec politiky do sféry 

bezpečnosti. Ačkoliv se v principu téměř každá otázka může transformovat 

v bezpečnostní problém, praxe ukazuje, že existují určité rozdíly pramenící z vlastností 

sekuritizačního aktéra i publika. Kodaňská skupina bere tuto skutečnost na vědomí 

a definuje tři základní „usnadňující podmínky“ (facilitating conditions) úspěšného 

řečového aktu.
35

 První z nich představují vnitřní (lingvisticko-gramatická) kritéria, jež 

závisí na dodržování pravidel řečového aktu. Bezpečnostní řečový akt je vždy 

orientován do budoucnosti a obsahuje výstražné prohlášení o tom, co se stane, když 

k němu nepřistoupíme a naopak co se stane, pokud tak učiníme (tzv. gramatika 

bezpečnosti). Druhá podmínka je povahy vnější a autoři ji nazývají kontextuální 

a sociální. Týká se společenského postavení aktérů a tedy i jejich autority 

a důvěryhodnosti u obecenstva. Vysoká státnická funkce, věhlas respektovaného 

experta v oboru či přirozené charisma osobnosti nepochybně zvyšují pravděpodobnost, 

že jim budou ostatní naslouchat. Třetí a závěrečná podmínka se týká vlastností 

(uvěřitelností a přijatelností) uváděných hrozeb, jež mohou sekuritizaci usnadňovat, 

nebo naopak ztěžovat.  

Posledním klíčovým bodem, bez něhož by dosavadní představení konceptu 

nebylo kompletní, je funkce sekuritizačního aktéra a stanovení prahu mezi politickou 

a bezpečnostní kategorií. Buzan, Wæver a de Wilde k tomu ve společné a problematiku 

shrnující práci uvádějí: „Diskurs (…) sám o sobě ještě sekuritizaci nevytváří. 

Je pouze‚sekuritizačním pohybem‘ či ‚krokem‘; veřejnost tento krok musí nejprve 

přijmout, a až pak se z tématu stává plnohodnotný bezpečnostní problém.“
36

 

Sekuritizaci tudíž není možné považovat za jednostrannou činnost, samostatný krok 

daného aktéra skrze použití řečového aktu směrem k „relevantnímu publiku“, ale 

potřebuje být veřejností rovněž akceptována. Pokud se tak nestane (přijetí nemusí být 

nutně automatické), zůstane proces jen ve stadiu „sekuritizačního pohybu“ 
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(securitization move) a není tak úspěšně završen. To platí obzvlášť v demokratických 

politických systémech, kde je občanům uchováno právo prezentovaný návrh odmítnout. 

O úspěšně dokončené sekuritizaci lze jinými slovy hovořit pouze tehdy, když v sobě 

současně zahrnuje tři hlavní komponenty: přítomnost existenčních hrozeb, použití 

mimořádných opatření a jejich dopadů (v důsledku akceptace publikem) na překroční 

sdílených pravidel uvnitř dané jednotky.
37

 To ovšem neimplikuje, že mimořádná 

opatření musejí být za každých okolností také realizována. Rozhodující je pouze to, aby 

byla hrozba argumentačně obhájena a přijata publikem do té míry, která umožňuje 

legitimizaci těchto výjimečných kroků. Jestliže se tak stane, sekuritizační soukolí se 

dostalo zdárně do konce.  

1.3 Sociálně-konstruktivistická kritika 

Teorie sekuritizace vzbudila v odborných kruzích prakticky ihned po svém 

vzniku skutečně enormní pozornost. Postupem doby se setkala jak s výrazně pozitivním 

ohlasem, tak i nemalou kritiku. S výjimkou již výše zmíněných výhrad od stoupenců 

tradičního státocentrického pojetí bezpečnosti, kteří považovali rozšířený koncept za 

rozumově nekoherentní a přespříliš „rozdrobený“ (tudíž i znemožňující nalezení 

účinného řešení vůči eventuálním hrozbám),
38

 nebyl kodaňský přístup celkově odmítán 

jako v principu chybný. Autoři jej většinou ve shodě označovali za dynamický, 

ontologicky rozvinutý a kritický vůči ustáleným pravdám z oblasti teorií. Neupírali mu 

jeho originalitu a pokládali jej za krok správným směrem s velkým potenciálem pro 

další bádání. Na druhou stranu také hojně poukazovali na jeho slabé stránky, nejasnosti 

či vnitřní nekonzistentnost a předkládali návrhy, které by mohly případné mezery 

doplnit a koncept celkově posílit. K předním hlasům polemizujícím s teorií sekuritizace 

můžeme zařadit poměrně široký okruh autorů zahrnující některé reprezentanty 

sociologické větve bezpečnostních studií (Bill McSweeney), „Pařížské školy“
39

 (Didier 
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Bigo, Thierry Balzacq), „Velšské školy“
40

 (Michael Williams) a dalších kritických 

směrů. Výsledkem jejich zamyšlení bylo předložení názorově velmi pestré skupiny 

argumentů pramenících z odlišných teoretických východisek a zkušeností. Pokusme se 

nyní ve stručnosti shrnout do několika hlavních bodů alespoň ty nejfrekventovanější.   

Za všeobecnou, leč velice podstatnou slabinu sekuritizace je uváděna její 

nedostatečná systematičnost, vyznačující se v určitých ohledech nadměrnou vágností 

terminologie a nevelkou teoretickou propracovaností. Podle Holgera Stritzela si Buzan 

s Wæverem postupně uvědomili, že hlavní kontury sekuritizačního mechanismu 

načrtnuté v jejich dřívějších samostatných publikacích byly příliš obtížně aplikovatelné 

na případy sekuritizací z reálného světa, a proto jej později doplnili o z empirického 

hlediska vhodné „usnadňující podmínky“. Ty sice mají pomoci obecně vysvětlit, proč se 

některé sekuritizační kroky vyznačují vyšší pravděpodobností akceptace ze strany 

veřejnosti než jiné, jsou však v důsledku brány jako samozřejmost a nejsou důsledně 

včleněny do konceptu bezpečnosti jakožto řečového aktu. Navzdory dalším úpravám 

Kodaňské školy, k nimž mimo jiné patřil i podrobnější výklad o postavení 

sekuritizačního aktéra či publika, jsou podle Stritzela základní elementy „sekuritizační 

trojčlenky“ a jejich přesný vzájemný vztah do značné míry mlhavé.
41

 Jako ilustraci 

uvádí například nejasnost konceptu v otázce, kde leží přesná hranice mezi 

„sekuritizačním pohybem“ (jednostranné vyřčení řečového aktu) a plnohodnotným 

bezpečnostním problémem stvrzeným akceptací relevantního publika, tedy sekuritizací. 

Navíc zůstávají pro empirický výzkum blíže nespecifikované některé další důležité 

faktory typu: jak si představit „relevantní publikum“, zda je jeho složení konstantní 

v čase, čím se odlišuje od publika „irelevantního“, jestli existuje pouze jedno, či jak 

přesně definovat „moment přijetí“ apod.  

Nejčastější terč kritiky však představuje centrální prvek kodaňského přístupu, 

tedy vymezení bezpečnosti jakožto řečového aktu. Tuto definici mnozí autoři považují 

za příliš zúženou a problematickou. Ačkoliv se dle Balzacqa může zdát být na první 

pohled logická a intuitivně správná, ukazuje se být z hlediska výzkumu jako omezující 
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a metodologicky bezvýsledná.
42

 Co do rozsahu, soustředí se primárně na popis interního 

mechanismu vzniku hrozeb, přičemž opomíjí jejich širší (tj. externí) souvislosti. 

Balzacq upozorňuje na niterný rozpor teorie, která díky kladení důrazu na 

autoreferenční (jazykově ilokuční) povahu bezpečnosti podkopává model sekuritizace 

jako intersubjektivního procesu. Ústřední postavení řečového aktu nakonec redukuje 

bezpečnost na formalistní konvenční proceduru, jakou je například svatba. Sám 

navrhuje předefinovat sekuritizaci z aktu řečového na pragmatický, jehož úspěšnost 

závisí na souboru podmínek (kontextu, psycho-kulturních dispozicích publika, síle 

postavení mluvčího a příjemce), na jejichž základě se uskutečňuje.
43

 Pragmatický akt by 

na jednu stranu zachoval diskursivní rozměr bezpečnosti, na stranu druhou by však také 

zohlednil vnější prostředí a některé ne-jazykové aspekty (fyzická gesta, kontinuitu času 

apod.). Na rozdíl od řečového aktu, jenž je postaven na univerzálně platných principech 

komunikace, by mohl lépe pojmout také rovinu přesvědčování a její konkrétní 

charakteristiky (jazykové metafory, emoce, stereotypy, lži atd.). Kodaňský přístup navíc 

podle Balzacqa dělá chybu, když naznačuje, že „vyslovením bezpečnosti“ se doposud 

bezpečné místo najednou stává ohroženým. Slova novou realitu (tj. hrozbu) nevytváří, 

mohou pouze modifikovat a ovlivnit to, jakým způsobem ji vnímáme.
44

 V každém 

případě podle jeho mínění platí, že je nezbytné pro formulaci komplexní teorie brát 

v potaz kontextuální faktory, aby bylo možné předvídat eventuální reakci publika 

a s ním i poměřovat úspěch celého procesu. 

Kritice přirozeně neuniká ani způsob, jakým došlo k využití prvků Austinovy 

jazykové teorie ve sféře bezpečnosti. Jak správně shrnul argumenty početné skupiny 

autorů Matt McDonald, spoléhání se na jazyk jakožto exkluzivní formu sekuritizačního 

pohybu je sporné přinejmenším ze dvou důvodů: 1) neboť jazyk reprezentuje pouze 

jeden z nástrojů přenosu sociální komunikace; 2) může docházet k vyloučení aspektů 

byrokratických (administrativních) praktik a fyzických důsledků, které mají 

nezanedbatelný podíl na konstruování bezpečnosti.
45
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První bod bývá v odborné literatuře poměrně často zmiňován
46

 a týká se 

naprostého podcenění role nonverbálních prostředků přenosu informací ze strany 

představitelů Kodaňské školy. Michael Williams hovoří v této souvislosti o působivé 

síle obrazu (fotografie, televizní zpravodajství apod.) či obecně o úloze vizuálního 

(politického) diskursu při vnímání bezpečnosti v současném světě.
47

 Pohled na řadu 

významných událostí typu útoků z 11. září 2001 a následné „války proti terorismu“ 

(War on Terror), politické krize kolem zveřejnění karikatur proroka Mohameda 

v dánském tisku v roce 2005 či válečné konflikty z nedávné minulosti (obrazové 

zpravodajství o situaci v Bosně, Kosovu či Iráku) poukazuje na nevyhnutelnost 

zahrnout rovněž i obrazovou dimenzi do budoucí analýzy bezpečnostní problematiky. 

Nárůst významu a masové rozšíření tzv. nových médií (zejména internetu) v poslední 

dekádě navíc činí tento aspekt ještě naléhavějším.  

Co se druhého bodu týče, postavení byrokratických aparátů a jejich spoluúčasti 

na vytváření bezpečnostních hrozeb je dlouhodobým předmětem zájmu Didier Biga. 

Bigo (ovlivněný francouzskou sociologií Pierra Bourdieua) odmítá představu, že by 

k sekuritizaci muselo vždy docházet za dramatických a mimořádných okolností, které 

jsou charakterizovány momentem intervence řečového aktu. Zkušenost podle něj 

ukazuje, že tomu bývá právě naopak. Spíše než dílem konkrétního okamžiku jsou 

později uznávaná bezpečnostní témata produktem dlouhodobého procesu rutinní 

činnosti a výsledkem prosazování partikulárních zájmů heterogenní skupiny odborníků 

v oboru bezpečnosti (community of security professionals).
48

 Za příklad uvádí postupné 

institucionalizování imigrantů jako bezpečnostního fenoménu do jurisdikcí 

„bezpečnostních agentur“ některých evropských zemí, zejména pak v rámci policejních 
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složek a armády. Ty – motivovány snahou získat ze státního rozpočtu větší objem 

finančních prostředků pro svou proti imigrační agendu (a tím i legitimizovat vlastí 

existenci) či vidinou růstu prestiže na úkor soupeřících agentur podobného typu – 

v důsledku výrazně přispěly k všeobecnému vnímání migrantů u veřejnosti jako 

relevantní bezpečnostní hrozby. Integrací byrokratického modelu by se nadto podle 

Biga setřela příliš ostrá dichotomie mezi (normální) politikou a (nad-politickou) sférou 

bezpečnosti, jak ji předpokládá kodaňský přístup.
49

 Jen pro doplnění dodejme, že právě 

toto ostré myšlení v protikladech a negativní konotace bezpečnosti ve smyslu 

nežádoucího a panického „selhání politiky“ reprezentuje také jednu z obvyklých výtek 

vůči teorii sekuritizace.
50

 
51

 

Mnohé polemiky směřují rovněž k určení hlavního referenčního objektu v rámci 

societálního sektoru bezpečnosti, tedy jedné z možných oblastí vzniku hrozeb. Tím má 

být na základě kodaňského schématu kolektivní identita. S takovýmto výkladem ovšem 

nesouhlasí Bill McSweeney a považuje ho za „sociologicky neudržitelný“, neboť 

nesprávně předjímá jakýsi druh zastřešující identity pro celou společnost. Identit, které 

se v různých rovinách prolínají a vzájemně doplňují, podle něj existuje vícero (člověk 

se může cítit Němcem, ale také Evropanem, Bavorem, Mnichovanem apod.). 

Každopádně spolu nemusejí nevyhnutelně soutěžit či se nacházet v kontradikci, jak 

naznačují Buzan s Wæverem. Takovýto typ uvažování si McSweeney vysvětluje tím, že 

Kodaňská škola chybně staví svůj koncept na Durkheimově objektivistickém 

(statickém) pojetí společnosti, nikoliv na Giddensově vnímání společnosti jako měnící 

se entity. Společnost u nich není brána jako dynamický proces nacházející se 

v ustavičném pohybu a vnitřní interakci, ale jako volně stojící realita, již lze uchopit 

a analyzovat. Příčinu McSweeney spatřuje v inklinaci Kodaňské školy k realismu, kde 

je na společnost pohlíženo stejně objektivisticky a v obdobně strnulé formě jako na stát. 
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Takto zvolené nastavení societálního sektoru ovšem vede k zanedbání dalších hladin 

analýzy, obzvláště pak individuální bezpečnosti člověka (human security) a jejího 

případného vlivu na bezpečnost mezinárodního systému jako celku.
52

 
53

 

Pozoruhodné je také poodkrytí teoretických východisek myšlení reprezentantů 

COPRI. Michael Williams kupříkladu poukazuje na konceptuální „rozkročenost“ 

kodaňského pojetí bezpečnosti, která není produktem jakéhokoliv druhu sociální 

konstrukce, ale specifickým typem „decisionistického“ řečového aktu využívající formy 

extrémní politizace. Tato podoba je podle Williamse výsledkem kombinace prvků 

sociálního konstruktivismu a realistické tradice ovlivněné konceptem „politična“ 

německého právníka a filozofa Carla Schmitta. Jeho myšlenkový vliv se promítá 

především ve spojení bezpečnosti s kategorií „existenčního ohrožení“, determinovanou 

protikladem mezi demokratickým procesem a mimořádnou sférou nacházející se 

za hranou politiky (Schmittův pojem „politična“ určený vztahem „přítele“ 

a „nepřítele“). Williams dále uvádí, že jedno z rizik kodaňského konceptu lze spatřovat 

dopadu na oblasti etiky. Tematizováním libovolné otázky jako „existenciální hrozby“ 

a nasazením mimořádných opatření k ochraně daného referenčního objektu totiž mohou 

být legitimizovány některé násilné a nedemokratické praktiky ze strany vlády.
54

 
55

 

Další poznámka prostupující nejen teorii sekuritizace, ale vlastně i kodaňský 

přístup jako takový, se týká již několikráte připomenuté náchylnosti skupiny 

ke státocentrismu. Tento fakt se projevuje, jak zmiňují mimo jiné například Matt 

McDonald a Lene Hansen, ve favorizování dominantních hlasů (zpravidla nejvyšších 

představitelů výkonné moci) v rámci procesu sekuritizace na úkor všech ostatních. 

Artikulací bezpečnosti z čistě mocenských pozic se podle názoru kritiků analytický 

koncept opět zplošťuje a dochází k marginalizaci na první pohled slabších aktérů, jež 

ovšem mohou také (byť omezeně) ovlivňovat konečnou podobu bezpečnostního 
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diskursu.
56

 Velkou nejasnost, jež pramení z výše popsaného ukotvení COPRI mezi 

realismem a konstruktivismem, obestírá nejdůležitější část celého projektu, totiž 

samotné vysvětlení vzniku bezpečnostních hrozeb. Jak bylo dříve uvedeno v souvislosti 

s poznámkou Thierry Balzacqa, hlavní argumentační třecí plochu sekuritizačního 

mechanismu představuje skutečnost, zda se jedná o autoreferenční techniku „vyslovení 

bezpečnosti“ skrze formativní schopnost řečového aktu či spíše sociálně konstruovaný 

proces vycházející z intersubjektivního vztahu mezi jeho vnitřními konstitutivními 

jednotkami. Zde se ovšem uzavírá pomyslný kruh, který je návratem k původní otázce 

o nutnosti (do)precizování terminologie a některých dílčích prvků konceptu.  

Závěrečný, avšak neméně důležitý nedostatek, který důkladně popisuje opět 

Thierry Balzacq, se váže k metodologii výzkumu a praktickému využití konceptu jako 

takového. Mnozí výzkumníci totiž podle jeho názoru trpí tzv. „konfirmativní 

předpojatostí“ (confirmation bias),
57

 tedy studiem sekuritizačního procesu pouze na 

základě toho, zda se odehrály všechny jeho hlavní fáze a zda byl nakonec zdárně 

ukončen (přinesl hmatatelné výsledky). Logickým důsledkem se pak nevyhnutelně 

stává „předpojatost výběru“ (selection bias), neboli upřednostňování jen úspěšných 

sekuritizací a vynechávání ostatních „neilustrativních“ případů. Původní úmysl Barryho 

Buzana a Ole Wævera – tj. poskytnout obecně platný rámec pro analýzu – je touto 

skutečností do značné míry limitován. Namísto testování teorie tak často přichází pouze 

její aplikace charakterizovaná sebepotvrzením počátečního záměru výzkumníka. Na 

druhou stranu je ovšem nutné dodat, že odpovědnost Kodaňské školy za další život jí 

stvořeného originálního konceptu je spíše nepřímá a nesmí být příliš přeceňována.  

1.4  Migrace a bezpečnost 

Jak již bylo dříve řečeno, kodaňský přístup rozlišuje různé druhy hrozeb, které 

pro analytické účely alokuje do několika základních bezpečnostních sektorů. Z pohledu 

této rigorózní práce zaujímá zcela zásadní postavení migrace a její vztah ke sféře 

bezpečnosti, která náleží do societárního sektoru.
58

 V něm je hlavním referenčním 
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objektem společenství osob (může se jednat o etnicky definované skupiny jako kmeny, 

klany, národy, nebo i větší celky jako civilizace, náboženské systémy a rasy), které cítí 

pocit vzájemné sounáležitosti vycházející z kolektivně sdílené identity. Pocit 

společenského nebezpečí (societal insecurity)
59

 pak vzniká v případě, když dané 

společenství označí jistý vývoj nebo možnost určitého vývoje za hrozbu pro svoji další 

existenci.
60

 Vnímání bezpečí se navíc může měnit v závislosti na daném prostředí. 

Etnicky homogenní společenství může například přikládat větší hodnotu zachování své 

politické a kulturní soudržnosti než jiné, které se již vyznačuje velkou mírou 

heterogennosti (bez dominance jednoho etnika, jazyka, náboženství apod.).
61

  

 Z hlediska moderních státních útvarů může být ohrožení jednak povahy 

exogenní (fyzický příchod „kritického množství“ kulturně, nábožensky či jinak 

odlišných jedinců, kteří začnou být v určité chvíli považováni za narušitele majoritní 

identity). Jindy však může probíhat formou horizontálního soupeření oddělených skupin 

(obavy obyvatel Quebecku z jazykového vlivu mocnějšího anglofonního souseda), nebo 

dokonce vertikálním soupeřením uvnitř stejné politické jednotky (strach ze zániku 

v rámci vyššího integračního projektu jako například v EU, Jugoslávii, či naopak ze 

ztráty dosavadní jednoty pod tlakem odstředivých separatistických sil).
62

  

Být vystaven konkurenčnímu a pomyslně nebezpečnému cizorodému prvku 

může navíc po čase u cílové skupiny vyvolat potvrzení totožnosti vlastní (uvědomění si 

příslušnosti k „my“) jakožto protikladu k „oni“. Podle Jefa Huysmanse sekuritizace 

přistěhovalectví a azylové politiky produkuje loajalitu a posílení společné identity 

prostřednictvím šíření strachu a intenzifikace zdání odcizení. V zásadě znamená proces 

konstruování politické komunity s úmyslem zachovat její vnitřní integritu, a sice tím, 
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(2011). Securitization, Sectors and Functional Differentiation, Security Dialogue, Roč. 42, č. 4 – 5, s. 413 – 

425, ISSN: 1460-3640).   
59

 Autoři v této souvislosti upozorňují na odlišnost mezi společenskou bezpečností (societal security) 

a sociálním zabezpečením (v angličtině označované podobným termínem social security), které se týká 

jednotlivců a má převážně ekonomický charakter. (BUZAN, B., WAEVER, O., de WILDE, J. (2005). 

Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, s. 140).   
60

 BUZAN, B., WAEVER, O., de WILDE, J. (2005). Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno: 

Centrum strategických studií, s. 139 - 140.  
61

 STIVACHTIS , Y. A. (2008). International Migration and the Politics of Identity and Security, Journal 

of Humanities and Social Sciences, Roč. 2, č. 1, s. 3 – 4. 
62

 BUZAN, B., WAEVER, O., de WILDE, J. (2005). Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno: 

Centrum strategických studií, s. 139 - 140. 



Rigorózní práce 

34 

 

že se mezi jejími příslušníky trvale vzbuzuje pocit ohrožení.
63

 Pojmenováním nebezpečí 

jinými slovy dochází k „vykolíkování“ vlastního prostoru a sebeidentifikaci daného 

společenství v pluralitním a přirozeně nepřátelském prostředí, kde hlavní imperativ 

jednání spočívá v úsilí o svobodu před existenciálním ohrožením (freedom from 

existential threat). Naplnění tohoto imperativu v praxi nicméně nevyhnutelně vede ke 

vzniku takzvaných společenství v ohrožení (insecure communities).
64

 I v případě 

migrace pokládá Huysmans ve shodě s Kodaňskou školou za rozhodující zejména 

důvěryhodnou prezentaci hrozby. Významnou roli může sehrát odkaz na množství 

přistěhovalců a další okolnosti jejich příchodu. Kupříkladu argument, že náhlý příliv 

velkého počtu cizinců povede k destabilizaci pracovního trhu, následně způsobí nárůst 

nezaměstnanosti a nakonec i výrazné oslabení ekonomiky státu v mezinárodní 

konkurenci, dává příslušné vládě legitimitu k podniknutí patřičných odvetných kroků.   

S trochou nadsázky lze tvrdit, že dějiny migrace lidského rodu jsou i dějinami 

setkávání a konfrontace doposud nepoznaného. Příchod cizinců byl vždy spojován 

s velkým očekáváním, ale také řadou obav a předsudků. Národní státy uvalovaly přísné 

sankce, aby ochránily vlastní bezpečnostní a ekonomické zájmy. V čase hospodářských 

krizí a válečných střetů se právě přistěhovalci obyčejně stávali předmětem nedůvěry 

a podezřívání z nedostatku loajality (mohou být skrytou „pátou kolonou nepřítele“).
65

   

Uzavřenost a neochota absorbovat obyvatele jiných zemí je dodnes typická především 

u některých ostrovních národů (například v Japonsku).  

Pokud jde o přeshraniční pohyb osob v Evropě, nastavený trend se minimálně od 

konce první světové války postupně ubíral směrem regulace a podmíněné autorizace 

přítomnosti cizinců na území hostitelského státu (vydávání pasů, víz, povolení 

k pobytu), což bylo do té doby v takto masovém měřítku prakticky neznámé.
66

 Spuštění 

takzvané železné opony na konci 40. let dvacátého století znamenal téměř úplné 

zmrazení mobility mezi západním a východním blokem na dlouhé desítky let. Teprve 
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její konec spojený se zánikem komunistických režimů (rozpad Sovětského svazu 

a soustavy jeho satelitů ve střední a východní Evropě), dále pak fenomenální zrychlení 

globalizačního procesu (rozvoj mezinárodní komunikace, snížení cestovních nákladů, 

nárůst možnosti přepravy) a zejména přetrvávající problémy ve světě v podobě chudoby 

a ozbrojených konfliktů (občanská válka v Jugoslávii a zemích subsaharské Afriky) se 

staly impulsem k ohromnému zvýšení pohybu obyvatel na evropském kontinentu 

a v jeho bezprostředním okolí.
67

 Odvrácená strana tohoto vývoje (nelegální pašování 

drog, zbraní, osob, globální terorismus apod.) pak měla podle rozšířeného názoru vést 

k upevnění pojítka mezi migrací a bezpečností, což se odrazilo i v konkrétních 

opatřeních evropských vlád.
68

 

Jak si všímá William Walters, takto postavená interpretace sugeruje, že chápání 

přistěhovalectví jako bezpečnostního problému je pouze racionální odpovědí státu 

na proměnu mezinárodního prostředí. V něm již největší nebezpečí nepochází 

od nepřátelských armád či geopolitických bloků, ale právě od nových a flexibilních 

hrozeb, jakou je například migrace. On sám se naopak přiklání ke kritické pozici blízké 

našemu výzkumu, kde bezpečnostní přístup ve vztahu k přistěhovalectví neznamená 

vždy nevyhnutelnou (automatickou) reakci na nebezpečnou situaci, avšak bývá spíše 

výsledkem politické konstrukce imigrace jako hrozby.
69

  

Proč však dochází k asociaci migrujících cizinců s pocitem ohrožení? Podle 

Didiera Biga se tak děje v současném světě obvykle ze tří hlavních důvodů.
70

 První 

z nich nazývá „politickými hrami“, tedy situacemi, kdy vrcholní představitelé státní 

moci a potažmo i mezinárodních organizací (G8, NATO, ZEU, EU) veřejně označují 

migraci za výzvu vnitřní či vnější bezpečnosti státu, které je třeba se postavit. Ve svých 

deklaracích či strategiích ji nezřídka dávají do souvislosti s nežádoucími 

„patologickými“ jevy (pašování narkotik, městské násilí, náboženský extremismus, 

necivilizovanost přistěhovalců apod.), které má s sebou přinášet. Mnozí politici 

západních demokracií slibují zastavení importu kriminality ze zahraničí, zajištění 
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pořádku prostřednictvím zpřísnění imigračních zákonů, kontroly hranic apod., 

aby prokázali svojí pevnou vůli, rozhodnost a zvýšili tak pravděpodobnost svého 

znovuzvolení. Paradoxem však zůstává, že naplnění těchto slibů do určité míry vede 

k podrývání liberálních principů, na kterých jsou tyto režimy postaveny.
71

  

Jako druhý faktor uvádí roli médií. Ta zpravidla kladou důraz na senzaci, 

negativní zpravodajství, a emocionálně vyhrocené výrazové prostředky (hovoří 

například o „chaosu“, „tragédii“, „nebezpečí“), které mohou mít značný podíl 

na vytvoření klimatu nejistoty a úzkosti u občanů. Ovlivňují taktické pozice politiků 

například už jen tím, že od nich požadují rychlé odpovědi na z povahy složité otázky, 

či reakci na nevybíravé výroky přicházející od zástupců krajních politických uskupení.
72

 

Investigativní reportáže rovněž mohou přinášet „důkazy“ o nefunkčnosti ostrahy hranic, 

selhání kontrolních mechanismů a obviňovat zodpovědné politiky z nečinnosti, protože 

„více mluví, než konají“.
73

 Velký vliv má v tomto ohledu nepochybně síla obrazu. (Na 

druhou stranu je třeba podotknout, že média mohou mít někdy také de-eskalující efekt, 

když upozorňují na zjevné nepravdy extrémního tábora a vnášejí do dramatických kulis 

lidský prvek vyprávěním osobních příběhů migrantů a jejich tíživé životní situace).   

Třetí faktor podle Biga představují státní byrokratické aparáty a obzvláště již 

dříve zmiňovaní „odborníci v oboru bezpečnosti“ (policie, armáda, bezpečnostní 

agentury, celní správa, zpravodajské služby, vyšetřovací útvary z oblasti justice, financí 

apod.), kteří prostřednictvím realizace převážně administrativních praktik dále 

prohlubují vnímání migrace v kontextu bezpečnosti. Děje se tak zejména skrze 

poskytování statistických údajů o páchání trestných činů ze strany přistěhovalců, 

publikováním tematicky zaměřených bezpečnostních analýz (například Annual Risk 

Analysis agentury Frontex o počtech nelegálního překročení hranic ve vybraných 

regionech EU), proaktivním sledováním cizinců jakožto a priori podezřelých skupin 

obyvatelstva, či sdílením velkého objemu osobních informací skrze k tomuto účelu 
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zřízených databází (v EU například Schengenský informační systém, Vízový 

informační systém, EURODAC).
74

  

Můžeme tedy shrnout, že zarámování mezinárodní migrace do problematiky 

bezpečnosti má pravděpodobně několik různorodých příčin. První skupinu lze 

zjednodušeně označit jako socio-psychologické příčiny. Ty vycházejí z přirozených 

dispozic lidského jedince a společnosti jako celku (obava ze ztráty vlastní totožnosti, 

ekonomických statků, sociálního zajištění apod. kvůli příchodu cizinců), v některých 

případech eventuálně podpořené i negativní historickou zkušeností. Nárůst počtu 

přistěhovalců pak může v určitém okamžiku posílit konflikt vzájemně si konkurujících 

kolektivních identit mezi hostitelskou populací a nově příchozími. Druhou skupinu tvoří 

příčiny „odvozené“ či sekundární, které jsou založené na interpretaci přeshraniční 

migrace klíčovými subjekty (politici, média, byrokratické aparáty, nestátní organizace, 

„názoroví vůdci“ a další) v rámci veřejného diskursu nejčastěji na vnitrostátní, ojediněle 

také na mezinárodní úrovni. Vzhledem k postupnému propojování světa v éře 

globalizace a demokratického vládnutí (neustále probíhající komunikace mezi zástupci 

a zastupovanými v období mezi volbami) význam těchto subjektů neustále roste. 

Pochopení jejich role je proto jednou z největších výzev pro další výzkum v této oblasti. 

1.5 Teorie sekuritizace jako analytický nástroj 

V předcházejících kapitolách došlo k obecnému představení výchozího 

teoretického rámce Kodaňské školy počínaje okolnostmi jeho vzniku po konci studené 

války až po zdůraznění jeho hlavních rysů, jejichž formulace byla z velké části dovršena 

na konci 90. let minulého století. V centru pozornosti se nacházela teorie sekuritizace 

jakožto pravděpodobně nejvýznamnější přínos do debaty v rámci bezpečnostních studií 

pocházející z pera akademických pracovníků působících na COPRI. Jimi definovaný 

koncept bezpečnosti byl poté podroben nejčastěji frekventovaným výhradám a kritice ze 

strany zástupců sociálního konstruktivismu. Autorovým úmyslem nebylo původní 

myšlenky Kodaňské skupiny jakkoli zpochybňovat či vyvracet, nýbrž poukázat na jejich 

případné nedostatky a slabá místa. Pouze jejich pojmenováním a problematizací lze 

dospět k lepšímu pochopení konceptu jako takového.           
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 Teorie sekuritizace bezpochyby reprezentuje velice inovativní nástroj pro 

analýzu a pochopení vzniku současných bezpečnostních hrozeb. Jedná se o inspirativní 

přístup, který zrelativizoval po léta zaběhané vzorce uvažování o bezpečnosti 

a podněcoval k další potřebné reflexi. Výše vyjmenované slabiny jsou zároveň 

dokladem, že koncept samý přinesl společně s odpověďmi i celou řadu 

nezodpovězených otázek. Ukazuje se, že je velmi dynamický a nacházející se stále 

„v pohybu“ postupného dotváření. Při vědomí tohoto faktu se autor přesto domnívá, že 

právě teorie sekuritizace je nejvhodnějším prostředkem pro výzkum zvoleného případu 

této rigorózní práce.  

Jak blíže dokládají následující kapitoly, italská praxe má s pojímáním 

přistěhovalectví v rovině bezpečnosti poměrně velkou tradici. Politický diskurs se 

vyznačuje vyhroceností, přímočarostí a lze jej konzistentně ztotožnit s konkrétními 

aktéry působícími ve vrcholných státnických funkcích. Nechybí intenzivní společenská 

debata, ani rozsáhlá legislativní činnost vyvolaná snahou o zajištění přísnější ochrany 

hranic před nelegální imigrací. Skrze kodaňské schéma (s přihlédnutím k některým 

bodům výše nastíněné kritiky) je tak možné vnést světlo do způsobu prosazování 

a zdůvodňování nutnosti přijetí anti-imigračních opatření, jež tamní vláda prosazovala 

v důsledku revolučního otřesu v několika zemích arabského Maghrebu.  

Ačkoliv bude přistoupeno k analýze politického diskursu primárně 

prostřednictvím mapování jednotlivých řečových aktů (tj. textuálního rozboru), pokusí 

se autor také zohlednit některé další aspekty, zejména pak vizuální rozměr prezentování 

tématu ve veřejném prostoru. Než se tak ovšem stane, je nutné zabývat se otázkou 

imigrace v soudobých italských dějinách a zkušeností s (ne)akceptací přistěhovalců jako 

takových. Bez tohoto mezistupně, jenž je naprosto klíčový pro porozumění dnešního 

kontextu, by byla výsledná analýza jen útržkovitá a neúplná. 
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2. Historická perspektiva italské imigrace 

Účelem tohoto oddílu je představit fenomén imigrace v historickém kontextu 

současné Itálie a popsat tak kořeny svébytného vývoje událostí z roku 2011 na tamním 

politickém kolbišti, jejichž porozumění by bez objasnění širších souvislostí zcela jistě 

nebylo úplné. Text se v následujících kapitolách zabývá otázkou vztahu Bel paese
75

 

k přistěhovalectví a jeho proměnou v čase. Dále poukazuje na zeměpisný a společenský 

rozměr tohoto jevu, který doplňuje několika relevantními statistickými údaji. Následuje 

nástin dnes platného legislativního rámce a snahy o regulaci počtu imigrantů skrze 

jejich nucenou repatriaci po moři italskými bezpečnostními složkami. Nakonec se autor 

zaměřuje na rozbor hlavních hlavní rysů italského politického diskursu s krátkým 

přihlédnutím k vizuálnímu rozměru volebních kampaní z let 2008 a 2009.  

2.1 Od emigrace k přistěhovaleckému státu 

Imigrace v italském kontextu představuje jev relativně mladý a do 70. let 

dvacátého století, kdy poprvé nabývá signifikantních rozměrů, také v podstatě 

zanedbatelný. Tradiční převážně agrární země na jihu Evropy byla naopak po dlouhé 

období charakterizována fenoménem opačným: tedy masovou emigrací. Čísla jsou 

v tomto ohledu vskutku impozantní. Během jednoho století (1876 – 1976) opustilo Itálii 

23 milionů osob, což představuje přibližně ekvivalent veškeré populace žijící na jejím 

teritoriu v době sjednocení roku 1861.
76

 Vystěhovalectví postihlo v prvé fázi severní 

regiony (Piemont, Furlánsko, Benátsko) a později ve velké míře i jih poloostrova 

(Sicílii, Kalábrii, Kampánii, Apulii). Ve snaze nalézt nové pracovní příležitosti 

a poháněny vidinou na lepší život nastupovaly generace Italů na zaoceánské lodě 

s cílem dosáhnout břehů obou Amerik. Více než polovina z nich dorazila do Spojených 

států amerických, ostatní směřovali nejčastěji do Argentiny, Brazílie a Kanady. 

Po druhé světové válce přibyly i nové destinace na evropském kontinentu v čele 

s Německem, Francií a Švýcarskem. Pokud jde ovšem o imigraci, ani koloniální 
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 Poetický výraz znamenající doslova „Krásná země“ se v přeneseném významu používá jako 
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zkušenost v éře fašistického režimu či doba poválečného hospodářského rozmachu 

přímou zkušenost s integrací většího počtu přistěhovalců nepřinesly. Tento fakt se začal 

pozvolna proměňovat a v roce 1973, mimo jiné i díky liberální politice „otevřených 

bran“ (politica delle porte aperte), objem imigrace poprvé v historii převýšil počet 

vystěhování. Příjezd většiny cizinců byl ovšem dán převážně ekonomickými motivy 

a jejich přítomnost vykazovala zpravidla dočasný charakter.
77

 Ještě do poloviny 80. let 

kupříkladu existoval pro obyvatele severní Afriky prakticky bezvízový styk až do 

tříměsíční délky pobytu.
78

 Ačkoliv strmě rostl také počet těch trvale usazených, imigraci 

nelze doposud zařadit mezi centrální předmět oficiálních politických debat.    

S koncem bipolárního uspořádání světa nastaly podobně jako jinde v Evropě 

důležité změny. Geopolitická role Itálie přestala být vnímána prostřednictvím 

rovnováhy mezi silami NATO a vojsky Varšavské smlouvy. Do popředí se dostala nová 

témata, včetně přezkoumání vztahu země ke svým východním a jižním sousedům. 

Narůstal pocit nejistoty (insecurity) a zároveň s ním se projevovaly dva protichůdné 

tlaky. Prvním byla snaha zapečetit hranice před narůstajícím přílivem ilegálních 

přistěhovalců (clandestini) a limitovat počet těch zákonem povolených. Na druhé straně 

však existovaly i ekonomické důvody pro posílení komunikace a obchodu se státy 

Balkánu a Maghrebu.
79

 Nadto bylo nutné reagovat na neustále se zvyšující množství 

těch cizinců, kteří původně měli povolení k pobytu, avšak přesáhli jeho zákonem 

stanovenou délku či účel (irregolari). Nápor na jižní pás kontinentu rostl také 

simultánně s tím, jak tradiční přistěhovalecké země západní Evropy (Nizozemsko, 

Belgie, Francie, Německo apod.) začaly zpřísňovat pravidla imigrační politiky.
80

    

S novými podmínkami na poli mezinárodním se dostavily rovněž problémy čistě 

domácí. Hlavní z nich představoval nepříznivý demografický vývoj. Od poloviny 

90. let, kdy přirozené saldo autochtonního obyvatelstva poprvé nabylo záporných 

hodnot, se přistěhovalectví stává jedinou příčinou pokračujícího růstu italské 

populace.
81

 Podniky hledají lacinou pracovní sílu ze zahraničí a černý trh je schopen 

pravidelně dodávat pracovníky na nízko kvalifikované pozice, jejichž obsazení začíná 
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být nejen na industriálním severu stále obtížnější. Legálně i nelegálně pobývající cizinci 

zaujímají místa v nejrůznějších odvětvích ekonomiky od námezdních sezonních prací 

v zemědělství a rybolovu, stavebnictví, zdravotnictví, ošetřovatelství, až po turistický 

ruch či domácí úklidovou činnost. 

2.2        Geografické a sociální aspekty 

Vedle politické a ekonomické dimenze ovlivňující současnou podobu 

přistěhovalectví v Itálii je třeba zohlednit rovněž specifické fyzicko-geografické 

a sociální aspekty tohoto fenoménu. Prodloužený tvar Apeninského poloostrova 

s celkovou délkou pobřeží přesahující 7000 kilometrů a jeho poloha „mostu“ přes 

Středozemní moře z něj činí společně s Řeckem a Španělskem jednu z přirozených 

vstupních bran nelegálních imigrantů na evropský kontinent. Italská republika, známá 

poměrně vysokou „porézností“ hranic, jim slouží jednak jako konečná destinace, 

ale čím dál častěji plní úlohu tranzitní zóny v další cestě na sever či západ.  

Ze zeměpisného hlediska můžeme rozlišit tři hlavní přístupové trasy nelegální 

imigrace: 1) jižní cesta z Libye a Tuniska k Pelagickým ostrovům (Lampedusa) a dále 

na Sicílii (využívaná převážně obyvateli bývalých italských kolonií a států střední sub-

saharské Afriky)
82

; 2) jihovýchodní trasa z Turecka a Balkánského poloostrova po moři 

na východní pobřeží Sicílie a Apulie (typické pro Albánce, ale také vzdálenější 

Sinhálce, Kurdy či Afghánce); 3) východní směr z Ruska přes státy střední a východní 

Evropy (Rumuni, Ukrajinci, Pákistánci, Bangladéšané, Číňané).
83

 Po posledních dvou 

rozšiřovacích vlnách Evropské unie, jež vedly k částečnému usnadnění přeshraniční 

mobility a tím i možnosti skrytého pašování lidí po souši, zůstává jižní „mořská“ cesta 

vzhledem k rozsahu, tíživým podmínkám přepravy a fakticky permanentní přítomnosti 

televizních kamer jednoznačně nejvýraznější formou vstupu do Itálie.  
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Na rozdíl od některých jiných oblastí (hispánské obyvatelstvo v jižním pásu 

Spojených států amerických, turecká menšina v Německu apod.) je etnická 

a náboženská skladba cizinců vysoce heterogenní a v časové perspektivě značně 

proměnlivá. Ze 180 národností jen každá třicátá překoná hranici 50 tisíc osob.
84

 

V poslední době některé z nich však začínají zvyšovat svůj relativní podíl a převažovat 

tak nad ostatními. V roce 2011 se polovina všech přistěhovalců hlásila k následujícím 

pěti zemím původu podle velikosti zastoupení od té nejpočetnější: Rumunsko, Albánie, 

Maroko, Čína a Ukrajina.
85

 Především nárůst přítomnosti Rumunů byl v uplynulé 

dekádě enormní a v současnosti dosahuje řádově zdaleka nejvyšších hodnot (21,2 %). 

S komunitou čítající 4,5 milionu přistěhovalců (tvořící 7,5 % podíl na celkové 

populaci země) zaujímá dnes Itálie v evropském měřítku třetí příčku za Německem (7,2 

mil.), Španělskem (5,6 mil.) a těsně před Velkou Británií (4,49 mil.).
86

 Pokud jde 

o rozložení imigrace v rámci italských regionů, existují zde dlouhodobě značné 

disproporce. Naprostá většina přistěhovalců (86,5 %) je koncentrována v severní 

a střední části země (na špici se nachází Emilia-Romagna, Lazio, Benátsko 

a Lombardie), zatímco na celé Mezzogiorno (oblast rozkládající se od Říma směrem na 

jih) připadá pouze zbylých 13,5 %.
87

        

2.3 Období politizace 

2.3.1 Migrační legislativa a kontrola hranic 

Z hlediska konceptu sekuritizace není zařazení otázky přistěhovalectví v Itálii 

mezi vysoce politizovaná témata novinkou několika posledních let, ale objevuje se 

s různou intenzitou po celou dobu trvání tzv. druhé republiky.
88

 S pádem Berlínské zdi, 
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rozpadem Jugoslávie a rostoucí přítomností cizinců v zemi (během první dekády 

od roku 1991 se jejich množství více než zdvojnásobilo) sílily obavy z negativních 

důsledků tohoto vývoje, v prvé řadě ohledně možného nárůstu kriminality. Na rozdíl od 

jiných států (například Velké Británie), kde byla imigrace v minulosti oficiálně 

propagována (pull factors), v italském případě vycházela spíše z neutěšené situace 

v zemích původu emigrujících (push factors) a byla politickými kruhy následně pasivně 

akceptována.
89

 Diskuze o přistěhovalectví měla od samého počátku vzrušený 

a ideologický ráz. Procházela napříč politickým spektrem, byť se jednotlivé subjekty 

v názorech na ní výrazně lišily. Strany zahrnuly téma mezi prioritní body svých 

volebních programů a shodně považovaly platnou legislativu vzhledem k dynamickému 

vývoji počtu přistěhovalců za absolutně nedostačující.
90

 Spoluurčujícím faktorem, který 

z imigrace učinil předmět veřejných debat, byla podle některých odborníků (Dal Lago, 

Maneri) také role médií a jejich tradiční blízkost k italským politickým elitám.
91

  

Od počátku třicátých let minulého století bylo uvedeno v platnost pět rozdílných 

právních norem ošetřujících otázku imigrace, čtyři z nich ovšem připadají do období po 

roce 1989. Ve velmi krátkém časovém odstupu je iniciovaly vlády levého i pravého 

středu s cílem zamezit přísunu nelegální imigrace a situaci stabilizovat.  

První z nich, tzv. Legge Martelli z roku 1990 z dílny socialistů mimo jiné poprvé 

stanovila roční limity pro přijetí cizinců a legalizovala pobyt těch, kteří se již na 

italském území nacházeli. Tento krok je později ještě několikrát zopakován novými 

zákony, které tak ex post reagují na faktický stav, tedy přítomnost velké skupiny 

neregistrovaných jedinců, a dokládají tak neúčinnost předcházejících regulací. Hlavní 

úskalí ovšem nespočívalo v opatření samém, nýbrž v jeho implementaci. Nízko 

nastavené přijímací kvóty a selhávání státního aparátu při jejich výpočtu nechtěně 

způsobily další nárůst nezákonných vstupů.
92
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Již po osmi letech následovala Legge Turco-Napolitano, nesoucí název podle 

tehdejší ministryně sociálních věcí Silvie Turcové a ministra vnitra (od roku 2006 

prezidenta republiky) Giorgia Napolitana v kabinetu Romana Prodiho, jež výrazně 

usnadnila přístup legálních ekonomických imigrantů a možnost nabytí občanství. 

Na druhou stranu zpřísnila postihy vůči imigraci nezákonné.
93

 Řídila se tedy zásadou 

udělování více práv „těm, kteří jsou uvnitř“ a naopak vystavěla vyšší bariéry všem 

ostatním. Za účelem vnitřní kontroly teritoria zřídila mediálně kontroverzní, avšak 

v evropském kontextu nijak nestandardní centra dočasného pobytu (Centri 

di permanenza temporanea – CPT),
94

 určená k identifikaci běženců bez dokladů 

totožnosti v rámci třicetidenního období před jejich případným vyhoštěním ze země. 

Dnes jich existuje celkem 12 a nachází se převážně v jižních pobřežních oblastech 

a ve větších městech po celém území Itálie. Pravicové strany ale považovaly tento 

zákon za příliš nedůsledný a navrhovaly jeho další přitvrzení za předpokladu svého 

volebního vítězství, což se také stalo. 

Brzy po nástupu k moci schválila vláda Silvia Berlusconiho v roce 2002 novou 

normu, tzv. Legge Bossi-Fini,
95

 která nahradila předešlé úpravy a je doposud 

v platnosti. Jako hlavní nástroj předpokládala možnost okamžitého vyhoštění „nelegálů“ 

provinčními prefekturami (dříve pouze ve výjimečných případech), udělovala 

mimořádné dočasné povolení k pobytu pouze imigrantům s platným pracovním 

kontraktem a  zdvojnásobila časovou délku zadržení v CPT.
96

 Žadatelé o povolení 

k pobytu či jeho prodloužení nově museli být podrobeni fotodaktyloskopické evidenci 

v centrálním systému, podobně jako pachatelé trestné činnosti. Navzdory vlastní ostré 
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94

 V roce 2008 došlo k přejmenování těchto center dočasného pobytu na Centri di identificazione ed 

espulsione – CIE (Centra pro identifikaci a vyhoštění).  
95

 Název zákona je odvozen od jeho navrhovatelů, kterými byli: Umberto Bossi (Lega Nord) a Gianfranco 

Fini (Alleanza Nazionale), předsedové dvou politických subjektů Berslusconiho středo-pravicové koalice. 
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 Pokud se nepodaří zjistit dotyčného identitu během periody 60 dnů (od roku 2009 až do šesti měsíců), 

je mu společně s propuštěním předána příslušnou policejní autoritou (questore) také výzva k opuštění 

Itálie do 5 dnů (legge Turco-Napolitano stanovil hranici na 15 dnů). V případě, že této výzvy 

neuposlechne a je znovu zadržen, čelí teoreticky jako recidivista hrozbě odnětí svobody ve lhůtě od 

několika měsíců až jednoho roku.      
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kritice levicových kabinetů za „amnestii pro imigranty“ podpořil tento zákon 

zlegalizování rekordního množství (celkem 635 tisíc osob) přistěhovalců současně 

žijících v Itálii.
97

 V neposlední řadě pak schválila možnost zachycení běženců v extra-

teritoriálních vodách italskými bezpečnostními silami (zde měla probíhat identifikace 

žadatelů o politický azyl a také eventuálně poskytnuta zdravotní pomoc) a jejich 

asistovanou repatriaci. Právě toto spektakulární opatření se brzy stalo hojně využívanou 

formou a již od samého počátku čelilo negativním reakcím jak v Itálii, tak i v zahraničí. 

 Striktní linii nastavenou Legge Bossi-Fini následně potvrdil i soubor zákonů 

známých jako „bezpečnostní balíček“ (Pacchetto di sicurezza)
98

 z roku 2009, prosazený 

v pořadí již čtvrtou Berlusconiho vládou, která se po dvouleté odmlce opět dostala 

k moci po volbách na jaře 2008. Jeho hlavním záměrem bylo posílení dosavadního 

právního rámce a v praxi znamenal velký posun směrem ke kriminalizaci 

neregulovaného přistěhovalectví. Asi nejspornější bod v tomto kontextu představovalo 

zavedení „trestného činu nezákonné imigrace“ (reato di immigrazione clandestina) pod 

pokutou 5 až 10 tisíc euro pro cizince, kteří neoprávněně vstoupí na území Itálie. Přímá 

pomoc těmto osobám (například formou poskytnutí přístřeší, pronájmu obytných 

prostor apod.) byla navíc podle čl. 12 příslušného zákona potrestána odnětím svobody 

až do tří let. Balíček dále povoloval obyvatelům měst a obcí zřizovat vlastní ochranné 

hlídky pro upozorňování na páchání trestné činnosti a opět značně prodloužil dobu, po 

kterou mohou být imigranti drženi v detenčních centrech (ze dvou na šest měsíců). 

Schválení těchto opatření znovu vyvolalo tvrdou kritiku ze strany levicové opozice, 

zástupců nevládního sektoru (zejména Amnesty International) a za nemístnou 

„démonizaci přistěhovalců“ ji označili rovněž představitelé vlivné katolické církve.
99
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2.3.2 Bilaterální spolupráce: italsko-libyjský pakt z roku 2008 

Emblematickým příkladem nekontrolovaného přílivu imigrantů se pro 

většinovou italskou veřejnost stalo přistávání rybářských bárek či nafukovacích člunů 

přeplněných africkými přistěhovalci. Přestože se jedná z hlediska celkového objemu 

imigrace o jev v zásadě marginální,
100

 zavedený narativ „nouzové události“ jej 

bezesporu staví do popředí politických debat. Dramatické záběry zbědovaných jedinců 

vystupujících na pevninu či tragické příběhy jejich utonutí na rozbouřeném moři 

zejména v letních měsících pravidelně zaplňovaly a dodnes zaplňují stránky předních 

deníků a celostátního televizního zpravodajství. Středozemní moře začalo být 

přirovnáváno k velkému vodnímu hřbitovu. V Sicilském průlivu bylo nalezeno mezi 

léty 1988 až 2006 bezmála dva tisíce mrtvých lidských těl běženců a v méně 

frekventovaném Jadranu ve stejném období kolem pěti set.
101

 Dlouhodobá neschopnost 

účinně regulovat vstup do země vedla vlády k hledání nových a účinnějších 

restriktivních opatření. Odpověď představovala snaha o externalizaci hraničních 

kontrol, jejíž náplní bylo čelit nežádoucímu přílivu cizinců na dálku, tedy ještě předtím, 

než dosáhnou italských břehů. V praxi spočívala v částečném přesunutí „imigračního 

břemene“ ze státu cílového na státy přistěhovalce vysílající (či přesněji umožňující 

jejich emigraci). Naplnění takovéto ambice ovšem vyžadovalo širší koordinovaný 

postup Itálie s okolními zeměmi v regionu.   

V posledních dvou desetiletích proto došlo k navázání několika mezinárodních 

smluv s Libyí, Tuniskem a Egyptem, které si kladly za cíl v různé míře vzdorovat 

nekontrolovanému příhraničnímu pohybu. Především vztah s prvně jmenovanou zemí 

se stal zcela jistě nejmarkantnějším produktem výše popsané strategie. Libye stála vždy 

v centru italských zájmů v severní Africe. Bývalý předmět imperiální expanze Říma 

v první polovině 20. století a dodnes klíčový zdroj energetických surovin (ropa, zemní 

plyn), představovala taktéž významného partnera v otázce regulování migračních toků.             

Nejznámějším příkladem se stal podpis bilaterální italsko-libyjské „Smlouvy 

o přátelství a vzájemné spolupráci“
102

 z konce srpna roku 2008, jejíž ratifikace byla 
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slavnostně dokončena ze strany Libye během státní návštěvy Silvia Berlusconiho 

v Tripolisu 2. března 2009. Dokument, italským premiérem považovaný za garanci 

„více ropy a méně imigrantů“,
103

 oficiálně vyhlašoval definitivní tlustou čáru za 

koloniální minulostí, prohloubení budoucí hospodářské kooperace a posílení 

bezpečnosti v oblasti Středomoří. Itálie se zavázala vyplatit v ročních splátkách 

v horizontu dvaceti let celkem 5 miliard dolarů jako kompenzaci za dřívější vojenskou 

okupaci.
104

 Dále souhlasila s realizací některých velkých infrastrukturních projektů 

(například pobřežní dálnice v délce 1700 kilometrů) s tím, že libyjská strana přijme 

důsledná opatření proti nelegální migraci ze svého území a bude podporovat přímé 

investice do stagnující italské ekonomiky.
105

  

Společně s hlavní smlouvou se přistoupilo i k implementaci dvou starších 

protokolů z roku 2007, které otevřely dveře italsko-libyjskému patrolování pobřežních 

oblastí. Jejich cíl spočíval v odchytávání člunů s běženci a jejich následné vynucené 

repatriaci. K této činnosti docházelo od května 2009 ještě v mezinárodních vodách, 

přičemž byly využívány lodě italské pobřežní stráže (Guardia costiera), celní správy 

(Guradia di finanza) a nezřídka i vojenského námořnictva.
106

 Na jejich palubách byli 

migrující dopravováni zpět do severoafrických přístavů, kde byli předáváni místním 

autoritám. Podle libyjského trestního práva následovalo až tříměsíční uvěznění 

v krutých podmínkách detenčních center za nezákonný vstup (zpravidla ze Súdánu, 

Čadu či Nigeru) a opuštění země. Tento způsob nevybíravého zacházení s občany 

třetích států a jejich transportace vyvolávaly silnou domácí i mezinárodní kritiku. Na 

problematičnost odchytu a flagrantní porušení mezinárodních práv na ochranu uprchlíků 

poukazoval mimo jiné i UNHCR, Rada Evropy či řada lidsko-právních organizací.
107
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Podezření vzbuzoval i fakt, že ani jedna ze zúčastněných stran nikdy oficiálně 

nezveřejnila přesné znění smlouvy.  

 Celá záležitost se stala předmětem právních debat. Podle některých kritiků byl 

problém navíc umocněn tím, že Libye nikdy nepřipojila podpis k Ženevské konvenci 

o postavení uprchlíků (1951), ani k jejímu dodatečnému Protokolu (1967), a oficiálně 

tedy nespadá pod povinnost poskytnout politický azyl osobám, kterým by v případě 

jejich navrácení do jiné země hrozilo vystavení rasové, náboženské či etnické perzekuci.
 

Text konvence samé ovšem stanovuje právní závaznost pro všechny státy, včetně těch 

ne-signatářských.
108

 Rozhodnutí o tom, kdo je uprchlík a kdo jen ekonomický migrant, 

je v kompetenci orgánů přijímacího státu. Italská republika sice v minulosti obě 

mezinárodní úmluvy úspěšně ratifikovala, nicméně fakt, že vynucené „přesměrování“ 

imigrantů probíhalo mimo její teritoriální vody (tj. mimo jurisdikci země), vyvolával 

dohady, zda se příslušnými závazky musela v daném okamžiku řídit.  

Po nastartování spolupráce s Libyí došlo od léta 2009 k výraznému zklidnění 

veřejné debaty o tématu imigrace. Pokračující polemiky se omezovaly na otázku 

legitimity a humanitárních aspektů uplatňované strategie (úmrtí na moři, osudy běženců 

po vyhoštění apod.), bezpečnostní diskurs nicméně ustoupil do pozadí. Jedinou výjimku 

tvořila spojnice s organizovaným zločinem (sítě pašeráků lidí), který zajišťoval 

přepravu migrantů na sever. Důvod poklesu zájmu spočíval v radikálním snížení počtu 

vylodění, které dle oficiálních údajů ministerstva vnitra z roku 2010 zaznamenalo 

meziroční pokles o 88 % (na ostrovech Lampedusa, Linosa či Lampione dokonce 

o rekordních 98 %).
109
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3. Přistěhovalci v politickém diskursu Itálie 

3.1 Obecná charakteristika  

Dříve než přistoupíme k ústřednímu oddílu této práce, tedy analýze kritických 

událostí z roku 2011, přibližme si alespoň ve stručnosti hlavní znaky italského 

politického diskursu ve vztahu k imigraci. Podle výzkumu Alessandry Buonfinové bývá 

vztah k přistěhovalcům politiky samými obvykle charakterizován jako přirozeně 

tolerantní a velmi srdečný.
110

 Tento postoj má dle vžitého názoru pramenit z trpké 

italské zkušenosti „národa emigrantů“, který sám dokáže pochopit utrpení a skličující 

situaci cizince žijícího v zahraničí. Jak během diskusního pořadu tuniské komerční 

televize Nessma v roce 2009 vzletně poznamenal její host premiér Berlusconi: „Italové 

byli národem, který opouštěl svou zem a emigroval do jiných (…) Nás zavazuje 

povinnost pohlížet na ty, kteří chtějí přijít do Itálie se zcela otevřeným srdcem a dát jim 

možnost pracovního uplatnění, bydlení, vzdělání pro své děti a možnost blahobytu…“.
111

 

Oficiální rétorika otevřenosti a tolerance ovšem nemusí nutně korespondovat 

s konkrétními praktickými kroky a zakořeněním proti přistěhovaleckým náladám u části 

domácí populace, jak jsme naznačili v předcházejících kapitolách. 

 Co se politického spektra týče, obecně platí, že italská levice pod heslem 

„solidarity a vzájemného soužití“ spíše minimalizuje viditelnost migračního fenoménu 

v očích občanů a zaměřuje se na dlouhodobější aspekty tohoto problému (otázka 

sociálního vyloučení a integrace, udělování občanství potomkům nelegálních imigrantů 

či hlasovací právo pro přistěhovalce). Slovně se hlásí k nutnosti respektování 

důstojnosti příchozích cizinců a vyzdvihuje obohacující efekt jejich přítomnosti pro 

celou společnost. Pro pravicové strany je naopak příznačné vytažení „imigrační karty“ 

k mobilizaci elektorátu v předvolebním období a vyzdvihování negativních důsledků, 

které jsou s ní údajně spjaté. V prvé řadě pak tradičně stojí otázka zločinnosti 

(bezpečnost v ulicích, krádeže, vloupání, vraždy, prostituce, znásilnění, pašování 

a distribuce drog apod.).
112

 Ačkoliv se levicové a pravicové paradigma vzájemně 
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rozcházejí, je zajímavé, že obě skupiny přesto nalézají (byť implicitně) v jedné věci 

shodu: odsuzují nelegální přistěhovalectví jako takové a opakovaně projevují ochotu 

využít i speciálních prostředků, aby mu zabránily. Právě tento fakt nám může mimo jiné 

vysvětlit až pozoruhodnou kontinuitu výše popsané restriktivní legislativy, která zůstala 

navzdory častým obměnám vládních koalic doposud v platnosti.
113

 Významný sociolog 

Alessandro Dal Lago v této souvislosti hovoří o takzvaném „sdíleném sentimentu 

strachu“ obou hlavních politických skupin (bipartisan di paura), který je podle jeho 

soudu mnohem rozšířenější než v jiných částech Evropy.
114

 

Z pohledu sekuritizace obsahuje politická rétorika několik základních námětů, 

které se často opakují. První z nich představuje výše zmíněná spojnice mezi nelegální 

imigrací a výskytem trestné činnosti. Argumentační linie „většina přistěhovalců je 

nelegálních“ a „většina nelegálních přistěhovalců jsou kriminálnici“ je typická zejména 

pro strany napravo od středu. Slovy radikálního poslance Evropského parlamentu za 

Ligu severu (Lega Nord) Maria Borghezia:
115

 „Vpád nelegálních imigrantů je příčinou 

pozvolné eroze tradic a zvyků a také představuje nositele šíření nemocí 

a zločinnosti“.
116

 Kolektivní ztotožnění nelegální přítomnosti některých jedinců 

s pácháním kriminality automaticky legitimizuje nasazení prostředků sloužící k jejich 

potírání. Etiketa „nezákonného přistěhovalce“ (clandestino) je tak mnohdy velmi 

zavádějícím způsobem používána jako synonymum pro imigraci jako takovou. 

Po útocích z 11. září 2001 je také stále více poukazováno na propojení nekontrolované 

imigrace s mezinárodními teroristickými sítěmi. Tento trend je ostatně patrný i na 

nadnárodní úrovni, kde se ve mnoha dokumentech Evropské unie postupně upevňuje 

„komplexní pohled“ na přistěhovalectví ve spojitosti s otázkou bezpečnosti, terorismem 

či ochranou hranic.
117
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Takovému vnímání napomáhá i stereotypní obraz cizinců v italských médiích. 

Jejich zobrazování v podstatě osciluje mezi dvěma extrémními póly: „lidským 

dramatem“ (uprchlíci z válečných konfliktů, nebezpečná cesta na člunech, oběti násilí 

ze strany převaděčů.) a „strachem“ (lupiči, násilníci, zloději atd.).
118

 Obecně převládá 

zkratkovitost zpráv a neschopnost dlouhodobější pozornosti složitějším tématům. Jak 

ukazuje studie římské univerzity La Sapienza z roku 2009, naprostá většina výstupů 

v tištěných denních (58 %) a televizním zpravodajství (69 %) referuje o přistěhovalcích 

výhradně v souvislosti s klasickou „černou kronikou“ a tragickými událostmi, jež se 

týkají příjezdu, ztroskotání či nucené repatriace imigrantů.
119

  

Další poměrně rozšířenou formou je civilizační či identitární diskurs. Ten 

zdůrazňuje někdy až z xenofobních pozic etnickou, kulturní či náboženskou jinakost 

cizinců, jež považuje za neslučitelnou (kontradiktorní) s identitou majoritní populace. 

Užívání dichotomie dobra a zla, „Západu“ a „Východu“, „islámu“ a „křesťanství“ atd. 

patří k hlavním způsobům vyvolávání strachu z neznámého a potenciálně 

nebezpečného. V centru stojí ochrana vlastní identity – „italskosti“ (italianità) – před 

vnějšími vlivy, která je z důvodu poměrně nízkého národního uvědomění asociována 

spíše s jinými atributy: katolickou vírou, kolektivně sdílenou kulturou či příslušností 

k liberálnímu myšlenkovému odkazu západní civilizace.
120

 Že nemusí jít vždy o setkání 

s civilizací cizí a v dané společnosti naprosto neznámou dokládá například analýza 

Nando Sigony o historické percepci „nomádského stylu života“ u italské romské 

komunity. Ten způsob byl, podobně jako jinde v Evropě, považován za kulturně zcela 

odlišný a ohrožující sociální řád v zemi.
121

       

 Zajímavý je vztah imigrace a ekonomické sféry, který mnozí autoři označují za 

ambivalentní. Přistěhovalci jsou totiž obvykle vnímáni jako hrozba i příležitost zároveň. 

První způsob se týká zpravidla jejich údajné zátěže pro sociální stát (welfare state), 

jehož výhod a služeb využívají. Dále pak zaměstnávání „načerno“ a zažitá klišé typu: 
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„berou nám práci a neplatí daně“.
122

 Ve světle již dříve zmíněných demografických 

problémů země (stárnutí populace, nízká natalita apod.) je však také uznávána jejich 

nepostradatelnost, zejména pokud jde o obsazování nízko kvalifikovaných pozic na 

pracovním trhu, po kterých není mezi rodilými Italy poptávka.  

Pro úplnost doplňme, že ani imigrační legislativa zpřísňující kontroly hranic 

zdaleka není lacinou záležitostí. Do této kategorie přísluší například finanční náklady 

spojené s odchytem běženců, jejich umístění a několikaměsíčním pobytem v CPT (dnes 

CIE) a výdaji spojenými s jejich repatriací (italská vláda hradí na osobu celkem pět 

letenek: jednu pro vyhoštěného a dvě zpáteční pro zákonem nařízenou dvoučlennou 

eskortu).
123

 Trend je navíc v posledních letech takový, že provozní výdaje celého 

systému strmě rostou, zatímco úspěšnost vyhoštění zadržených do země původu naopak 

dlouhodobě klesá (z téměř poloviny v roce 2004 na 28 % v roce 2012).
124

   

3.2 Vizuální rozměr: případ volebních kampaní 2008 a 2009 

3.2.1 Reflexe otázky přistěhovalectví  

Některým výše popsaným trendům odpovídá i vizuální diskurs, který doprovází 

prezentování tématu imigrace zejména v rámci předvolebních kampaní. Podobně jako 

jinde ve světě, také v italském politickém marketingu hraje používání obrazu 

a nejrůznější symboliky nezastupitelnou roli. Jako názorná ukázka mohou posloužit 

poslední parlamentní volby před vypuknutím revolucí v Maghrebu konané v termínu 

13. až 14. dubna 2008 a volby do Evropského parlamentu z 6. až 7. června 2009.  

Oba body vymezují periodu dočasné eskalace počtu imigrantů připlouvajících po 

moři a následného útlumu v důsledku uzavření „Smlouvy o přátelství“ s Libyí. Ačkoliv 

nejsou jedinými příklady výrazné rezonance přistěhovalectví ve veřejné debatě (viz 

regionální volby v Lombardii na jaře 2010), jedná se o největší události svého druhu 

vztahující se k Itálii jako celku a ne pouze k její substátní hladině. Lze si na nich také 

přiblížit, do jaké míry a jakým způsobem přistoupily relevantní politické strany ke 

zpracování tématu imigrace a jeho prezentaci v rámci předvolebního klání. Ostatní 

programové body, jež se přímo netýkají předmětu našeho zájmu, budou v následujícím 
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krátkém přehledu vypuštěny. Všechny popisované obrazové dokumenty jsou pro 

nahlédnutí k dispozici v seznamu příloh této rigorózní práce.  

Jakkoli bylo téma bezpečnosti a v menší míře i přistěhovalectví 

nepřehlédnutelné u obou politických táborů, zdaleka větší význam mu přikládaly dvě 

největší pravicové strany budoucí vítězné koalice. Těžiště celého uskupení, nově 

založený subjekt Lid svobody (Il Popolo della Libertà - PdL),
125

 ujišťoval 

prostřednictvím svých propagačních materiálů veřejnost, že se může cítit „více 

v bezpečí“, protože zde existuje pevná aliance hodlající bránit jejich zájmy. Přímočaré 

a důrazné heslo: „Nikdy více nelegální imigranti před domem“ (příloha č. 1) dávalo 

jasně najevo ambici strany vypořádat se s přílivem osob nezákonně vstupujících na 

italské území. Obecně platí, že se výrazové prostředky kampaně vyznačovaly místy až 

krajní simplifikací, když dokonce nedošlo ani k obvyklému zařazení fotografie lídra 

Silvia Berlusconiho do popředí těchto společných materiálů. Celkově se však volební 

strategie PdL většinově zaměřovala na ekonomickou a podnikatelskou sféru, v prvé 

řadě na údajně chybné kroky předešlého levicového kabinetu.  

Vyhraněnější pozici zastávala již tradičně Liga severu (Lega Nord - LN) pro níž 

znamená otázka omezení imigrace vedle požadavku fiskální autonomie pro hospodářsky 

vyspělou „Padánii“
126

 základní kámen politického programu. Volební propaganda 

apelovala na voliče a líčila pochmurnou budoucnost v případě okamžitého nezastavení 

přílivu imigrantů. Lídr strany Umberto Bossi
127

 hlásal na jednom z plakátů se zaťatou 
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pěstí: „Braň svou budoucnost: pryč s nelegálními přistěhovalci.“ (příloha č. 3), na jiném 

zase znázornění indiánského náčelníka v čelence doprovázel výstižný slogan: „Oni byli 

vystaveni imigraci. Nyní žijí v rezervacích!“ (příloha č. 2).
128

 Nulová tolerance pro ty, 

kdo nerespektují zákony, a okamžité nekompromisní vyhoštění nelegálních 

přistěhovalců ze země se stalo častým motivem předvolebních spotů strany.
129

 Podobně 

jako jiné video ohlašující za zvuků slavnostních famfár a chorálu „historický zlom v boji 

s imigrací“ doprovázené záběry návratu odchycených člunů zpět do Libye završené 

jednoznačnou výzvou k účasti a podpoře při hlasování: „Zastav s námi invazi. Liga 

severu je vždy na tvé straně“.
130

  

Nekompromisní rétorikou vůči přistěhovalcům nešetřila ani italská 

konzervativní Pravice (La Destra), původně odštěpenecká frakce Národní Aliance 

(Alleanza Nazionale, AN), která ovšem nepřekročila vstupní klauzuli do sněmovny 

a stala se tak (na rozdíl od své mateřské strany tvořící společnou kandidátu PdL) stranou 

neparlamentní. Její mládežnická organizace později ve svých propagačních materiálech 

odsuzovala nelegální imigraci pomocí výjevu přibližující se lodi s imigranty těmito 

slovy: „Právě připlouvají. Už dost (nových) vylodění. Nechceme, nemusíme, 

nemůžeme“ (příloha č. 4).
131

 Časté bylo také spojení přistěhovalců s výskytem 

zločinnosti ve městech. Ačkoliv Pravice nepatří mezi subjekty přímo ovlivňující 

italskou exekutivu, její argumentace se nikterak neliší od některých jiných představitelů 

pravicového spektra ve vládě zastoupených.     

Levicový blok naproti tomu přikládal otázkám bezpečnosti a imigrace v zásadě 

sekundární význam. Pokud přeci jen byla tematizována, zpravidla se tak dělo způsobem 

vyjadřujícím odmítnutí neefektivních opatření a proticizinecké rétoriky svých oponentů. 

To platí zejména pro nejsilnějšího člena uskupení – Demokratickou stranu (Partito 

Democratico - Pd ), jež na jednom z četných plakátů oznamovala: „Berlusconi opětovně 

podvedl Italy: zdvojnásobil se počet vyloděných ilegálních přistěhovalců“ (příloha č. 6). 

Obdobný postup byl vybrán i pro volby do Evropského parlamentu. Terčem kritiky 
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krátkého televizního spotu se stalo nezvládnutí bezprostřední humanitární situace po 

vlně nových imigrantů připlouvajících po moři a nesplněné sliby pravicového kabinetu. 

„Itálii minulosti“ zde v sehraném dialogu opět zosobňoval premiér Berlusconi, jenž se 

marně snažil skrýt tento fakt před zraky veřejnosti.
132

 Další z nevelkého množství 

materiálů zabývajících se problematikou bezpečnosti tvořil plakát usmívajícího se 

tajemníka strany Waltera Veltroniho s doprovodným nápisem: „Více strážníků v ulicích 

a jistota potrestání. S námi vítězí bezpečnost“ (příloha č. 5), který upozorňuje na 

dlouhodobé obtíže s městskou kriminalitou.
133

 Zvolená dikce, vlastní více italské 

pravici, představuje ovšem spíše výjimku než pravidlo celé kampaně.  

Menší a populisticky zaměřený subjekt, strana Itálie hodnot (Italia dei valori - 

IdV), se v prohlášeních omezila na strohé konstatování „Bezpečnost s tebou“ 

obklopující postavu svého předsedy a bývalého milánského prokurátora Antonia 

di Pietra.
134

 Otázce imigrace se IdV hlouběji nevěnovala a zaměřila svou pozornost 

k jiným tématům, například na reformu volebního systému či propojení politiky, 

byznysu a médií. Opačně tomu bylo u strany Levice a svoboda (Sinistra e Libertà - SeL) 

problematizující politiku nuceného vyhoštění dnešních přistěhovalců v Itálii s odkazem 

na vlastní zkušenost národa vystěhovalců. Apelováno bylo na nutnost vzájemného 

soužití a tolerance. Jeden z plakátů paralelně zachycoval na fotografiích tyto dva 

momenty a oznamoval: „V New Yorku roku 1905 naštěstí nebyl Maroni
135

, Liga severu 

a hromadné vyhošťování… a naši předci nebyli vyhnáni zpět do moře!“ (příloha č. 7).
136

 

Nepřímo se tak dotkla již připomenuté „italské výjimečnosti“, jež má tuto zemi údajně 

odlišovat v názorech na imigraci od některých tradičních multietnických států západní 

Evropy.    

3.2.2 Shrnutí a zhodnocení 
   

 Můžeme tedy shrnout, že se téma imigrace, které je již více než dvacet let 

vysoce politizované, stalo jedním z centrálních bodů volebních kampaní v letech 2008 

a 2009. Intenzita a zpracování se lišily na základě stranických kritérií, kdy italská 
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pravice (krajní pól představovala Liga severu) byla hybnou silou zdůrazňující zejména 

bezodkladnost zastavení vstupu nezákonných přistěhovalců do země. Zvolená forma 

vykazovala jasné známky alarmismu a zaměřovala se primárně na negativní důsledky 

politické nečinnosti ve vztahu k regulaci imigrace. Některá tvrzení rovněž v náznacích 

pracovala s civilizačními a kriminalizačními argumenty.  

Levicové stany byly naopak aktérem spíše pasivním, který kriticky reagoval na 

výroky a politická opatření svých konkurentů. U obou politických táborů nicméně došlo 

během prezentace dané otázky k častému využití vizuálního diskursu za účelem 

oslovení voličů. Lze konstatovat, že po sestavení Berlusconiho středo-pravicové 

koaliční vlády na jaře 2008, tvořené stranami PdL, Ligou severu a MpA,
137

 zde tedy 

existoval mimořádně velký další „sekuritizační potenciál“ ve vztahu k imigraci, který 

mohl být za určitých okolností aktivován. A právě oním spouštěcím mechanismem se 

stalo politické a bezpečnostní vakuum na Blízkém východě v roce 2011. 
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4. Případ sekuritizace imigrace v roce 2011 

Tento oddíl rigorózní práce se soustředí na popis a rozbor událostí souvisejících 

s přistěhovaleckou vlnou z oblasti Maghrebu do Itálie v roce 2011. Předkládá základní 

vymezení a výsledky studia politického diskursu zachycenému během sledovaného 

období. Vysvětluje okolnosti a průběh imigrační krize a strukturuje politické diskuze do 

několika tematických kategorií. Nadto přináší popis procesu prosazování souboru 

mimořádných opatření, která byla přijata v reakci na sekuritizační akt, a to jak na 

vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni. Text doplňuje drobné srovnání výrokové logiky se 

skutečnými daty, která vyplývají z oficiálních statistik. Posledním bodem je pohled na 

názory italské veřejnosti ve vztahu k tehdejší imigrační vlně.     

4.1 Struktura a parametry diskursivní analýzy 

Pokud jde o strukturu politického diskursu, dělí se následující přehled na tři 

tematické celky. První dva představují diskurs kriminalizační a alarmistický, poslední je 

zjednodušeně nazván diskursem mesianistickým. Další v Itálii se tradičně vyskytující 

roviny (např. ekonomická, civilizační) jsou na základě autorova bádání shledány 

nepřítomnými či nedostatečně zastoupenými (výroky bývají nahodilé, ojedinělé 

a postrádají kontinuitu), a proto netvoří samostatnou kategorii.    

Jak již bylo dříve uvedeno, časový interval výzkumu pokrývá přibližně první 

půlrok (leden až červen) roku 2011. V něm došlo nejprve k nastolení imigračního 

problému, jeho vyvrcholení a posléze i přijetí reaktivních kroků. Práce mapuje výstupy 

politiků (tiskové konference, rozhovory, televizní vystoupení apod.) nebo klasické 

zpravodajství (články, komentáře, editorialy) dostupné ve webových archivech 

celostátních italských médií. Hlavní skupinu reprezentují velké deníky zastávající 

středovou pozici (Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 ORE 

apod.), jež slouží k zachycení „mainstreamového“ pohledu na dané téma. Dále je hojně 

citován středo-pravicově či konzervativně zaměřený tisk (Il Giornale, Libero, Il Tempo 

atd.) z důvodu velkého mediálního prostoru, který věnoval bodům vládní agendy. To se 

týká především prvně jmenovaného listu, jehož přímým vlastníkem je Silvio Berlusconi 

a který tedy přirozeně velice reflektoval argumentaci vlády v otázce imigrační politiky. 

Vyznačoval se sice zjevnou předpojatostí, avšak z výzkumného hlediska se stal 
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pramenem vskutku relevantním, třebaže ho bylo nutné hodnotit s patřičným 

předporozuměním.  

 Levicově a protestně orientované deníky (např. Il Fatto Quotidiano, l'Unità) 

zmiňuje následující rozbor jen zřídka a výjimečně, neboť nebyly aktivní 

a „ideotvornou“ složkou politického diskursu vůči přistěhovalectví. Audio-vizuální 

rozměr je pro nedostupnost zdrojů omezen pouze na online vysílání veřejnoprávní 

stanice RAI a soukromého zpravodajského kanálu Sky TG 24.   

Za aktéra sekuritizace byla určena tehdejší italská vláda, jež prostřednictvím 

řečových aktů a vlastními intervencemi moderovala imigrační debatu v zemi. K tomuto 

výběru bylo přistoupeno na základě dvou kritérií. První z nich představuje četnost 

prohlášení asociujících přistěhovalce s problematikou bezpečnosti, druhé pak mocenské 

postavení tohoto aktéra umožňující praktickou implementaci odvetných kroků. Největší 

prostor je dán představitelům „silových rezortů“ a ministerskému předsedovi, kteří byli 

shledáni naprosto dominantními mluvčími v průběhu celého trvání krize. Jmenovitě se 

jedná o ministra vnitra Roberta Maroniho
138

 (Liga severu), ministra zahraničních věcí 

Franca Frattiniho
139

, premiéra Silvia Berlusconiho a ministra obrany Ignazia La 

Russu
140

 (všichni PdL). Množství a váha sdělení ostatních ministrů a koaliční strany 

MpA se ukázala být zanedbatelná, nejsou tudíž akcentována.       

Dále jsou zastoupena i stanoviska některých jiných politiků z vládního tábora, 

ovšem bez faktických exekutivních pravomocí (regionální zastupitelé, poslanci 

Evropského parlamentu apod.). Ačkoliv mnozí z nich zastávají extrémní pozice 

nacházející se mimo hlavní názorový proud, jejich výpovědi sklízejí vysokou publicitu 
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a jsou důležitým dokladem o vyhrocenosti veřejné debaty. Politická opozice a další 

činitelé (občanská sdružení, církve, akademická obec atd.) jsou v analytické části až na 

drobné výjimky kompletně vynechány. Důvod představuje zejména absence ztotožnění 

přistěhovalecké vlny s problematikou bezpečnosti, poměrná pasivita, a nemožnost činit 

okamžitá politická rozhodnutí.  

Předkládanou bezpečnostní hrozbou se rozumí neřízená masová imigrace ze 

států severní Afriky. Referenční objekt, tedy entita v ohrožení s legitimním právem být 

ochráněna, má dvojí dimenzi. Jedná se jak o italské občany (zejména pak rezidenty 

zasažených ostrovních oblastí), tak i Itálii jako celek při negociacích vedených na půdě 

Evropské unie. Tomuto charakteru odpovídají i následná opatření, jejichž přijetí bylo 

verbálně nárokováno na obou kvalitativně odlišných úrovních.  

4.2 Počáteční dynamika krize 

Očima stoupenců přísnější regulace přistěhovalectví v Itálii se situace těsně před 

vypuknutím tzv. arabského jara musela jevit jako velmi uspokojivá. Systém hraničních 

kontrol rozšířený o spolupráci s autokratickými režimy přinášel, navzdory relativně 

vysokým nákladům, kýžené „úspěchy“. Počty nezákonných imigrantů připlouvajících 

po moři se nacházel na historickém minimu (přesněji od roku 1998, kdy je daný údaj 

systematicky sledován).
141

 Tento stav však neměl dlouhého trvání. S přibližně měsíčním 

odstupem od prvních protestů proti prezidentovi Bin Alímu v Tunisku, tedy v době jeho 

pádu a útěku do saúdskoarabského exilu v polovině ledna 2011, došlo k mírnému 

nárůstu vylodění člunů s imigranty u břehů Sicílie. Tento trend v zápětí prudce zesílil 

a již v  půlce února byla dosažena hranice pěti tisíc osob, tedy množství převyšující 

objem za celý předchozí rok.
142

 Rozhodujícím momentem pak bylo přelití nepokojů 

z Tuniska do sousední Libye, která se brzy ocitla v rozvratu občanské války a otevřela 

tak prostor masové emigraci do Evropy.  

Největší nápor emigrantů směřoval v první fázi k italskému ostrovu Pantelleria, 

pak se ovšem už definitivně přesunul na jižnější Lampedusu (blíže příloha 

č. 8 znázorňující hlavní místa vyplutí a cílové destinace v regionu v prvních dvou 

měsících roku 2011). Jedná se o dva izolované body italského teritoria, které mají 
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vzdušnou čarou blíže k Africe (k níž také geologicky náleží) než ke svému správnímu 

centru, tj. městu Aggrigento na Sicílii. A právě menší Lampedusa (s rozlohou kolem 20 

kilometrů čtverečních a bez stálého zdroje pitné vody) se postupně stala v  očích 

veřejnosti symbolem událostí roku 2011. Tato „periferie periferie“ v rámci Italské 

republiky, známá svými krásnými plážemi a rybolovem, ležela tradičně stranou 

jakékoliv publicity. Obrat přišel až na jaře roku 1986, kdy se zapsala do širšího 

povědomí veřejnosti tím, že jen těsně unikla zásahu dvou balistických střel typu SS-1 

Scud vypálených Kaddáfího režimem v odvetě za americké bombardování Libye ze 

strany Reaganovy administrativy.
143

 Nyní byla Lampedusa v podstatě jednoslovným 

synonymem celé imigrační krize a také jejím obrazem v malém.   

První zprávy v italském tisku, v nichž se odráželo zvýšení počtu nezákonného 

vstupu imigrantů na jižním pobřeží země, se datují do poloviny ledna. Zpočátku 

hovořily o desítkách jedinců a pozornost médií i politiků zůstala prozatím jen 

sporadická. Používán byl často termín minisbarchi („malá vylodění“) a to i deníky 

obvykle dosti senzitivními vůči otázce ilegálního přistěhovalectví. Celkově převládal 

klidný tón, predikce budoucího vývoje byly uměřené a prosté jakýchkoli 

katastrofických scénářů.
144

 S přílivem nových člunů na začátku února a rapidně 

narůstajícími počty imigrantů (řádově od stovek k několika tisícům osob), viditelně 

sílilo i všeobecné napětí. Politické debaty kulminovaly na přelomu března a dubna, 

nicméně i poté se držely na relativně vysoké úrovni. Významný bod představovaly také 

odvetné kroky přijaté Francií i Evropskou unií na konci června, o nichž bude pojednáno 

v následujících kapitolách.                              

4.2.1 Kriminalizační diskurs 

Jak již bylo řečeno v předcházejícím oddílu práce, sociální stigmatizace 

a kriminalizace cizinců má v italském prostředí starší kořeny. Všeobecně se vyznačuje 

spojováním těchto jedinců s náchylností k  páchání trestné činnosti v dlouhodobější 

perspektivě. Podmínky dané děním na mezinárodní scéně (tedy tzv. arabským jarem) 

byly nicméně značně odlišné. Faktor času (neustále se měnící situace) a prostoru 
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(přistěhovalci se soustřeďovali na vzdáleném a geograficky malém území, daleko od 

velkých aglomerací) strhávaly pozornost jiným směrem. Jejich přítomnost byla vnímána 

v kontextu válečných nepokojů v severní Africe (především ve světle libyjské občanské 

války) a tíživé humanitární situace, které byli jak italští občané, tak běženci sami, 

bezprostředně vystaveni. 

 Bezpečnostní rizika byla v tomto ohledu sekuritizačními aktéry označována jako 

významná. 10. února uvedl v deníku La Repubblica ministr vnitra Roberto Maroni, že 

v době prudkého nárůstu nových člunů s imigranty nešlo zdaleka pouze o absolutní 

čísla: „Velice nás znepokojuje únik zločinců z tuniských věznic z důvodu infiltrace 

teroristů mezi těmi, kteří chtějí přijít do Evropy pod zástěrkou politických uprchlíků“.
145

  

V souvislosti se zhoršujícími se humanitárními podmínkami tuniských běženců 

pak o pár dní později zopakoval své obavy z „velmi vysokého rizika“ (rischio 

altissimo), které dále konkretizoval: „Jsou zde občané, kteří hledají ochranu (…) ale 

jsou zde bohužel také kriminálnici, kteří uprchli z vězení, a osoby napojené na 

teroristické organizace typu Al-Káidy v islámském Maghrebu“.
146

 Právě otázka prolnutí 

standardních žadatelů o politický azyl s jedinci se zločineckými úmysly a nemožnost 

jejich včasného rozlišení byla obvyklým atributem vládního diskursu během prvních 

týdnů krize. 

V době, kdy došlo k výrazné intenzifikaci násilí v Libyi, se rovněž objevovaly 

náznaky o imigraci jakožto poslední „Kaddáfího zbrani“. Zvýšení počtu přistěhovalců 

nebylo vnímáno pouze jako spontánní proces vyvolaný hroucením stávajících 

mocenských struktur v zemi, nýbrž bylo pokládáno za intencionální akt odplaty 

či nátlaku ze strany slábnoucího libyjského diktátora. „Nejde o emigraci směrem k nám 

z důvodu pouhého zoufalství, ale o kriminální nástroj, k němuž se uchyluje Kaddáfího 

režim“, konstatoval v této souvislosti v polovině května ministr zahraniční Franco 

Frattini.
147

 Již 21. března hovořil ministr obrany Ignazio La Russa o malé 

pravděpodobnosti konvenčního útoku Kaddáfího ozbrojených sil (například 

balistickými raketami), zato pravé nebezpečí podle něj „představují libyjské teroristické 
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atentáty na našem území“.
148

 Stejný názor potvrzovali i někteří zástupci odborné 

veřejnosti. Například bezpečnostní expert Andrea Nativi
149

 v rozhovoru pro deník 

Il Giornale mluvil o „imigrační bombě“ v podobě vysílání islámských sebevražedných 

mučedníků jakožto nejnebezpečnější možné taktice režimu, který měl navíc historickou 

zkušenost se sponzorováním terorismu.
150

 Výroky tohoto typu nabíraly na intenzitě 

obzvláště po opakovaných výhružkách afrického diktátora, jenž prostřednictvím 

libyjské státní televize 20. března odsoudil účast Itálie na koaličním vojenském zásahu 

a označil ji za zrádkyni jednající proti vůli libyjského lidu.
151

 Dotčen se cítil být 

zejména bryskním obratem „svého evropského přítele“ Silvia Berlusconiho, který se 

přes prvotní zdráhání připojil k silovému řešení situace prosazovanému Spojenými státy 

americkými a dalšími západoevropskými spojenci.  

Prakticky veškeré zpravodajství se ovšem soustředilo na kritickou humanitární 

situaci na Lampeduse. Ostrov se stálou populací necelých pěti tisíc obyvatel se na konci 

března proměnil v nechtěného hostitele stovek, později dokonce až jednoho tisíce 

dalších přistěhovalců za každý nový den.
152

 Kapacita tamního centra CIE se rovnala 

přibližně osmi stům míst, které tak bylo trvale a beznadějně přeplněné. Improvizovaně 

a narychlo se proto musela stavět oplocená stanová města. I přes tuto snahu mnoho 

cizinců nenalezlo přístřeší a zůstávalo venku pod širým nebem.  

Paralelně s tím se však také zvětšovaly obavy italských rezidentů o vlastní 

bezpečnost a hygienické podmínky. „Všude se naráží na imigranty. Lampedusa nyní 

vypadá jako tuniský ostrov, nikoliv italské území (…) existuje zde riziko epidemií, 

situace je nelidská“, řekl guvernér regionu Sicílie a lídr nejmenší koaliční strany italské 

vlády Raffaele Lombardo (MpA).
153

 „Máme strach, že jsou mezi nimi i delikventi. Jsme 

připraveni nabídnout jim pomoc, ale netolerujeme vzájemné soužití“, sdělil 
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nekompromisně v rozhovoru pro místní tisk jeho spolustraník a starosta ostrova 

Bernardino De Rubeis.
154

  

Efektivní strategie se zdála v nedohlednu. Televizní kamery v přímém přenosu 

zobrazovaly severoafrické běžence svévolně opouštějící sběrná centra, přeskakující 

bariéry a bezhlavě prchající do venkovských oblastí. V západosicilském městečku 

Mineo (původně vybraném pro vybudování „ukázkového centra“ pro imigranty), stejně 

tak jako na několika dalších místech, vypukly první protesty nespokojených místních 

občanů. Někteří zemědělci si stěžovali na plenění úrody na svých polích.
155

 Média 

hlásila ojedinělé případy drobných krádeží v obchodech a domácnostech.
156

 
157

 

K otevřeným násilným střetům s policejními složkami a živelnému formování 

„ochranných milicí“ z řad ostrovanů, tak jak jsou známy ze září 2011, zatím ještě 

nedocházelo. V každém případě se očekávala brzká reakce vlády.            

Ta přišla přímo z nejvyšších míst. Premiér Silvio Berlusconi osobně přiletěl na 

Lampedusu 30. března, kde naprosto spektakulárním způsobem
158

 slíbil přítomným 

úplné vyprázdnění ostrova od všech přistěhovalců v horizontu 48, maximálně 60 

hodin.
159

 V napjaté atmosféře se však objevovaly i radikálnější návrhy. V den 

premiérovy návštěvy kupříkladu členka jeho vlastní strany Viviana Beccalossiová (PdL) 

proponovala: „Evakuovat všechny Italy z Lampedusy a přeměnit ji v jedno velké 

detenční centrum“.
160

 Přirovnání ostrova k „Alcatrazu Středomoří“ (Alcatraz del 
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Mediterraneo), který by koncentroval nezákonně vniknuvší jedince a uchránil tak 

italské teritorium, je poměrně časté a lze ho zaregistrovat už o několik let dříve.
161

  

Nabízená východiska se různila a byla mnohdy navzájem protichůdná. 

Nejradikálnější pozici ve vládě tradičně ztělesňovala Liga severu. Od jejích zástupců 

bylo možno slyšet návrh na okamžité vyhoštění všech nelegálních přistěhovalců: 

„vyhoďte je pryč“ (lombardsky: „Föra di ball“) vyjádřené expresivními slovy svého 

předsedy Umberta Bossiho či dokonce zřízení pracovních táborů (campi di lavoro) pro 

libyjské imigranty, jak odvážně naznačoval předseda zastupitelstva regionu Friuli-

Venezia Giulia Danillo Narduzzi.
162

  

Pro úplnost dodejme, že někteří členové Ligy severu šli v hledání možných 

nástrojů ještě dále, ačkoliv se jednalo pochopitelně o stanoviska extrémní a menšinová. 

Dva politici výše jmenované politické strany totiž dokonce veřejně navrhovali použití 

násilí k odvrácení nelegálního imigračního náporu. Tajemník ministerstva dopravy 

a bývalý ministr spravedlnosti Roberto Castelli v rozhlasové relaci stanice RAI 2 12. 

dubna uvedl, že: „Násilnosti přistěhovalců, kterých mohou být během času miliony, 

by měly (dát podnět – pozn. autora) ke zmocnění lokálních autorit k užití zbraní“.
163

 

Jeho skandální výrok vyvolal značnou kritiku středo-levicové Demokratické strany, 

která jej ostře odsoudila za nepatřičný a zbytečně eskalující danou situaci. Zároveň 

vyzvala autora výroku k rezignaci. Castelli ovšem při večerním vystoupení v televizi 

své stanovisko nejenže nestáhl, ale v podstatě ho jinými slovy zopakoval, když řekl: „Je 

potřeba odrazit imigranty, ale nesmíme na ně střílet, alespoň prozatím“.
164

 Jeho partajní 

kolega a poslanec Evropského parlamentu Francesco Speroni se v Bruselu později 

taktéž zmínil o nasazení: „všech prostředků“, včetně: „zbraní jakožto poslední 

možnosti“, k nimž by mělo být přikročeno za účelem potlačení přívalu těchto jedinců: 

„narušujících Itálii a její zákony“.
165
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4.2.2 Alarmistický diskurs 

Další z charakteristických znaků italského politického diskursu týkající se 

politické nestability v Maghrebu představovaly alarmistické předpovědi 

o „nekontrolovatelné imigraci“, které může být země v blízké budoucnosti vystavena. 

Třebaže i zde byly hlavními aktéry přední členové Berlusconiho vlády, obdobné 

argumenty bylo možné identifikovat rovněž u i části opozice, médií, zástupců veřejné 

administrativy (například prostřednictvím vyjádření zástupců místních a regionálních 

samospráv) či bezpečnostních složek státu. Referování o tématu se zpočátku omezovalo 

na pravidelné vyčíslování nových vylodění, doprovázené televizními záběry cizinců 

zachycených plavidly pobřežní stráže.  

Od mechanického sčítání vyloděných se ovšem brzy přešlo k odhadům 

budoucího vývoje. Nabízené scénáře se velice lišily a čísla postupně gradovala do 

závratných výšin. Nejprve se hovořilo o desítkách tisíc osob, tedy o prahu, který byl 

dosažen po skokovém nárůstu v průběhu měsíce dubna. Po mimořádném jednání 

kabinetu svolaném 28. února k diskusi o aktuální situaci v Libyi vyjádřil ministr obrany 

Ignazio La Russa značné obavy z dalšího příjezdu 200 až 300 tisíc osob. „Jsme velice 

znepokojeni (…) jedná se o naprosto empirický odhad“ uvedl s poukazem na 

hypotetické „uvolnění“ velkého množství cizinců v zemi jen dočasně pracujících.
166

  

Již o týden dříve upozornil šéf italské diplomacie Franco Frattini v průběhu 

tiskové konference v Káhiře na možné vzplanutí občanské války v Libyi a „imigrační 

hrozbu epochálních rozměrů“, jež by s největší pravděpodobností vyvolala.
167

 

Hodnotové soudy tohoto typu byly velmi časté, a proto zmiňme jen některé z nich. 

Premiér Berlusconi vyslovil například své obavy z blížící se „lidské tsunami“.
168

 

Prakticky totožné přesvědčení zastával i ministr vnitra Roberto Maroni, když hovořil 

o „vlně katastrofických dimenzí“ hrozící se přelít přes Itálii.
169

 Právě on byl díky své 

politické gesci a mediálně atraktivním prohlášením dominantním mluvčím vlády 

směrem do zahraničí, jenž značně ovlivňoval podobu diskursu. Opakovaně varoval před 
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nemalým rizikem, že by se již tak nejistá bezpečnostní situace mohla vymknout 

jakékoliv kontrole. Sled jeho výroků v příslušném televizním interview na stanici RAI 3 

z 13. února o „biblickém exodu, jaký nebyl kdy viděn“, či „apokalyptickém scénáři“ při 

popisování pokračujícího imigračního problému ihned přebraly mnohé renomované 

servery po celé Evropě.
170

  

Je signifikantní, že slovo „miliony“ padlo v italském tisku poprvé už během 

měsíce února, kdy se množství oficiálně registrovaných nepovolených imigrantů 

rovnalo přibližně 4 tisícům osob.
171

 Eventuální příchod takových rozměrů shodně 

potvrzovala ve svých úvahách i řada komentátorů, sloupkařů, expertů i politiků. 

Tehdejší nápor byl pokládán pouze za špičku ledovce, severní Afrika bývala 

přirovnávána k sudu naplněným střelným prachem, který v případě svého vznícení 

vrhne bezprecedentní masu uprchlíků do nejbližšího okolí.
172

 Jak už jsme výše 

naznačili, za hlavní problém byli považováni v prvé řadě v Libyi usazení obyvatelé 

subsaharské Afriky, jež ropná země v minulosti lákala na pracovní příležitosti ve svém 

průmyslu. Z úst vládních představitelů bylo znát citelné znepokojení nad návratem 

nepříznivé situace (ne-li jejího radikálního zhoršení) z doby před dojednáním 

zlomového italsko-libyjského paktu před třemi lety. 

Na tiskové konferenci 2. března Roberto Maroni deklaroval, že: „V Libyi se 

nachází jeden a půl milionu nelegálních přistěhovalců. V těchto dnech prchají 

západním a východním směrem, ale já očekávám, že v budoucnu mohou jít také na 

sever“.
173

 Při stranickém shromáždění Ligy severu 19. března pak varoval její lídr 

Umberto Bossi před italským vojenským angažmá v severní Africe s poukazem na 

pravděpodobně nenávratné negativní důsledky pro jeho zemi. Konkrétně hovořil 

o riziku pro oblast imigrace a domácího hospodářství: „s bombardováním (…) sem 

přijdou miliony přistěhovalců. Prchají všichni a dorazí k nám. Jde tu rovněž 

o nebezpečí ztráty ropy. Byl bych více opatrný“.
174
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Obdobná stanoviska byl možné ve stejný okamžik nalézt i v mediální sféře. 

Známý novinář, diplomat a profesor historie Sergio Romano ve své pravidelné rubrice 

zodpovídal otázku čtenáře, který ho žádal o předpověď možného důsledku vylodění 

všech 10 milionů [sic!] cizinců pracujících v Libyi do Itálie či Evropy. Navzdory 

nedostatku ověřitelných statistik, konstatoval Romano, se číslo potenciálních 

přistěhovalců nejbližší realitě pohybuje kolem jednoho a půl milionu osob.
175

    

 Při pohledu na mnohá z těchto vyjádření je až zarážející, nakolik dané 

argumenty nevědomky korespondovaly s tezemi plukovníka Kaddáfího z uplynulé 

dekády, které vznášel v diplomatických jednáních se svými evropskými protějšky. 

Libyjský vůdce vynikal značnou obratností, pokud šlo o přiživování tradičních obav 

Evropanů z neřízené imigrace (tj. především z importu chudoby) a ještě více snad 

zveličováním vlastní nepostradatelnosti pro realizaci jakýchkoliv opatření, která by 

podobnému scénáři měly zabránit. Během uvítací ceremonie konané v rámci přelomové 

státní návštěvy Říma v létě roku 2010 za přítomnosti italského premiéra například 

prohlásil, že: „Zítra by Evropa již nadále nemusela zůstat evropskou a naopak by se 

mohla stát dokonce černou, neboť (v Africe – pozn. autora) existují miliony lidí, kteří do 

ní chtějí vstoupit.“ A dále pokračoval: „Nevíme co se stane, jaká bude reakce bílých 

a křesťanských Evropanů čelících takovémuto přílivu hladovějících a nevzdělaných 

Afričanů. Nevíme, zdali Evropa zůstane vyspělým a jednotným kontinentem, nebo bude 

zničena, jak se ostatně už dříve stalo v důsledku barbarských invazí.“
176

   

Hlubší vhled do této problematiky poskytuje studie Emanuely Paolettiové, která 

ukazuje, jak plukovník Kaddáfí dokázal velice oportunisticky využívat imigrační 

hrozby jako nátlakové páky ve svůj prospěch, aby si zajistil finanční prostředky 

a ukončil tak ostrakizaci Libye uvnitř mezinárodního společenství. V ní názorně 

dokládá, že zatímco zisky pro Itálii plynoucí ze spolupráce obou zemí v boji 

s nelegálními přistěhovalci sice v omezené míře opravdu existovaly, avšak strategie 

libyjského vůdce byla komparativně výhodnější (inkasování velkého objemu finanční 
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podpory a techniky), ekonomicky úsporná (nedůsledná implementace dohodnutých 

nástrojů) a navíc významně upevňovala jeho vyděračský potenciál.
177

   

4.2.3 Mesianistický diskurs 

Další rovinou prezentování neočekávané imigrační vlny, která jednoznačně 

vyplynula ze studia dostupných materiálů, byla vědomá snaha o „poevropštění“ 

přistěhovalců připlouvajících na Apeninský poloostrov. Podstata spočívala 

ve zdůraznění principu nedělitelnosti bezpečnosti mezi státy Evropské unie, pokud jde 

o náklady spojené se zvládáním průběhu a následků imigrační krize. Odpovědnost 

neměla ležet na bedrech pouze jednoho či několika členů, avšak na společenství jako 

celku. Sekuritizační aktéři zpravidla argumentovali tím, že jejich země nesleduje pouze 

své partikulární zájmy, nýbrž jedná z pozice „strážkyně a vstupní brány evropského 

kontinentu“. Itálie byla „mesianisticky“ vykreslena jako stát nesoucí těžké břímě, které 

musí za stávajících podmínek snášet na úkor ostatních. Díky pokročilému integračnímu 

procesu, který vedl ke zrušení vnitřních kontrol uvnitř Unie, navíc zaujímá klíčové 

geopolitické postavení. Je dělící linií mezi stabilní Evropou a neklidným vnějším 

prostředím s nejistou bezpečnostní perspektivou.     

Tlak představitelů Berlusconiho kabinetu činěný vůči institucím EU byl naprosto 

evidentní. Už ve společném vystoupení ministrů Frattiniho a Maroniho z 11. února stál 

požadavek: „bezprostřední reakce Evropské unie na nově vzniklou situaci, jíž Itálie 

nemůže čelit osamocená“, neboť „je v zájmu celé Evropy konat efektivně a včasně“.
178

 

Dále vybídli k bezodkladnému zařazení aktuální otázky nepokojů v severní Africe na 

pořad příštího jednání unijních ministrů vnitra (JHA) a jejich dopad na problematiku 

imigrace a vnitřní bezpečnost v Evropě.
179

  

O několik dní později použil italský ministr vnitra formulace ještě kritičtější. 

Zopakoval, že jeho země je připravena vydržet prvotní nápor cizinců, avšak 

v dlouhodobějším časovém horizontu se neobejde bez pomoci dalších evropských států. 

Obvinil Brusel z nečinnosti a svázanosti byrokratickými procedurami, které mu 
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znemožňují činit dostatečně promptní a rezolutní rozhodnutí: „Maghreb právě 

exploduje, Evropa se dívá a my se opět nacházíme sami před dramatickou humanitární 

situací“.
180

 Společná intervence neměla podle jeho mínění alternativu, protože se právě 

odehrávalo: „Institucionální a politické zemětřesení, u něhož hrozí, že bude mít 

devastující dopad skrze Itálii na celou Evropu“.
181

  

Mezi další témata patřily také debaty o finančních nákladech spjatých s přijetím, 

identifikací a dalším působením stále narůstajícího počtu cizinců. Připomínán byl fakt, 

že se hospodářství země trvale nachází v recesi (zejména zasažené jižní regiony) 

a existují značné obavy o budoucí vývoj. Roberto Maroni bez úspěchu požadoval na 

radě ministrů vnitra (JHA) EU konané 23. února po boku svých jihoevropských kolegů 

(Španělsko, Francie, Malta, Řecko a Kypr) zřízení nového finančního fondu solidarity 

pro zvládnutí imigračního náporu v rámci celé sedmadvacítky.
182

 

Na „zarážející absenci solidarity“ evropských partnerů, včetně „těch, do kterých 

migranti směřují, tedy s Francií v první řadě“ si postěžoval i ministr Franco Frattini 

během televizního rozhovoru na zpravodajské stanici RAI News 24 dne 31. března. 

Podle jeho mínění bylo třeba jednat urychleně a přistěhovalci „musejí být vyhoštěni 

nebo distribuováni mezi další země Evropské unie“.
183

     

Rétorické naléhání Říma ovšem pokračovalo i prostřednictvím dalších ústavních 

činitelů. Z mnoha citátů nesoucích se v tomtéž duchu zmiňme například ten předsedy 

senátu Renata Schifaniho (PdL) z 29. března, podle něhož byla zcela neakceptovatelná: 

„Logika, jež bych chtěla delegovat řízení otázky imigrace z Afriky pouze na toho, kdo se 

nachází v první linii“, neboť „problém přistěhovalectví, problém Lampedusy náleží celé 

Evropě “.
184

 Unie by se měla stát aktivním činitelem, ne svou úlohu omezovat jen na 

asistenci v případě dočasné nouze. Její role by měla spočívat v koordinovaně řízeném 

postupu všech, a ne pouze bezprostředně zainteresovaných členů. Podobným způsobem 

argumentoval během své americké návštěvy také italský prezident Giorgio Napolitano, 

                                                           
180

 Il Giornale: <http://www.ilgiornale.it/esodo-biblico-maroni-al-attacco-l-europa-ci-lascia-soli>. 

Přístup: 8. 4. 2013. 
181

  La Stampa: <http://www.lastampa.it/2011/02/13/italia/cronache/altri-sbarchi-lampedusa-al-

collassomaroni-siamo-soli-l-ue-non-fa-nulla-399OS1AzKG1ZXt7qgHJ/pagina.html>. Přístup: 13. 4. 2013. 
182

 La Stampa: <http://www.lastampa.it/2011/02/23/italia/cronache/italia-francia-e-spagna-all-europa-

serve-un-fondo-per-gli-immigrati-9O2XW7LGXUYb06dxBwm61N/pagina.html>. Přístup: 14. 4. 2013. 
183

 Rainews 24: <http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=151460>. Přístup: 24. 4. 2013. 
184

 La Repubblica: <http://www.repubblica.it/politica/2011/03/29/news/bossi_immigrati_ 

fora_da_i_ball-14227475/>. Přístup: 8. 4. 2013. 



Rigorózní práce 

70 

 

když zdůraznil potřebu kolektivní evropské akce, protože: „Lampedusa není pouze 

hranicí italskou, nýbrž i evropskou“.
185

  

Právě výjimečnost umístění tohoto ohniska napětí byla častým předmětem 

imigrační debaty. Premiér Silvio Berlusconi poukazoval na nepříjemnosti, jimiž byli 

místní obyvatelé vystaveni, a dodal: „Ostrov se stal hraničním bodem mezi civilizací bez 

demokracie, svobody, blahobytu a civilizací západní, evropskou…“, jež těchto hodnot 

naproti tomu užívá. Jeho blízký spolupracovník, ministr spravedlnosti Angelino Alfano 

(PdL) při příležitosti prosazování plánu evakuace cizinců rovněž nešetřil obdobnými 

výrazy: „Lampedusané nebudou nikdy ponecháni sami sobě. (Jejich) ostrov 

reprezentuje přechod mezi dvěma světy, je to nový Check-point Charlie historie“.
186

 

Obzvlášť oni by měli být ušetřeni pravidelnému přísunu nových přistěhovalců, který 

ohrožuje jejich základní zdroj obživy, tedy cestovní ruch a rybolov.    

Vrchol do Evropy adresovaného diskursu nastal v první polovině dubna, kdy 

probíhaly horlivé debaty o budoucnosti Schengenského systému, jehož základy mohly 

být brzy zpochybněny tehdejšími proti imigračními kroky uplatňovanými v některých 

členských státech (viz podrobněji následující kapitola). Údajná izolace a nedostatečná 

podpora ze strany Evropské unie dokonce přivedla ministra Maroniho k otevřenému 

vyjádření pohybností o smysluplnosti setrvání jeho země v tomto společenství. „(Itálie) 

by měla zvážit, zda stojí za to být nadále součástí EU (…) je v pořádku, když přispívá na 

finanční záchranu eura, na války, ale v tomto velmi konkrétním případě pomoci nám, 

nejsou evropské státy absolutně ochotny projevit solidaritu“, prohlásil Roberto Maroni 

po setkání ministrů vnitra EU konaném 11. dubna v Lucemburku.
187

 

4.3    Cesta z krize: mimořádná nouzová opatření 

Jak ilustruje výše provedený přehled nejfrekventovanějších rysů politického 

diskursu z prvního pololetí roku 2011, vyznačovala se imigrační debata v Itálii velkou 

dramatičností. Apelováno bylo na nutnost nalezení adekvátního řešení vůči 

přistěhovalecké vlně ze států Maghrebu, jež nabývala stále mohutnějších rozměrů. 

Přestože byla reakce Berlusconiho kabinetu do jisté míry mnohoznačná a chaotická, 
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můžeme ji shrnout do dvou základních směrů. První směr představovalo prosazování 

samostatných „nouzových opatření“ na vnitrostátní úrovni. Druhý byl naopak 

orientován do zahraničí v podobě dvoustranné mezinárodní spolupráce a paralelně 

i skrze přímé zapojení Evropské unie jako celku. Verbálním spojením připlouvajících 

cizinců s pocitem nebezpečí (insecurity), přetvořili sekuritizační aktéři původně 

humanitární krizi v ryze bezpečnostní problém. Přes veškerou snahu italských úřadů 

materiálně se postarat o tyto jedince, hlavní odpovědí na jejich příjezd nebyla pomoc 

humanitárního charakteru (jak mnohdy vyznívaly oficiální proklamace), avšak zpřísnění 

restriktivních anti-imigračních opatření a posílení kontroly hranic. 

4.3.1 Vnitrostátní úroveň 

Činnost vlády v domácí sféře můžeme rozdělit do několika kroků. První z nich 

směřoval k ulehčení situace v oblastech přímo vystavených největšímu náporu 

přistěhovalců. Již 12. února byl vyhlášen celonárodní výjimečný stav.
188

 Ten měl podle 

vyjádření premiéra Berlusconiho umožnit „zavedení mimořádných a bezodkladných 

nástrojů (…) poskytujících potřebnou humanitární asistenci a zajišťujících účinný boj 

proti nelegální imigraci a identifikování jedinců, kteří by mohli představovat ohrožení 

veřejného pořádku a národní bezpečnosti“.
189

 Po krátkém váhání došlo ke znovu 

otevření centra „první pomoci“ (centro di prima accoglienza)
190

 na ostrově Lampedusa. 

Ve stejný okamžik ustanovil kabinet pomocí vlastního dekretu funkci mimořádného 

komisaře pro zvládání následků imigrační krize, do které byl dosazen bývalý 

prefekt Palerma Giuseppe Caruso.
191

 Jeho mandát byl obdařen zvláštními pravomocemi 
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hlavně v oblasti civilní ochrany (protezione civile), včetně možnosti určit lokality kam 

budou nově vylodění přistěhovalci umístěni a následně zadržováni.
192

  

Usilovně se hledala strategie účinného transferu co největšího počtu nelegálních 

cizinců v co nejkratším čase do italského vnitrozemí. Po téměř veškerém teritoriu 

země
193

 měli být dle představeného plánu rozděleni všichni noví nelegální přistěhovalci 

a to na základě populačního klíče (v poměru 1 tisíce imigrantů na 1 milion obyvatel 

daného regionu).
194

 Argumentace autorů tohoto opatření byla pragmatická a odpovídala 

závažnosti vnímání tématu u veřejnosti. Politická reprezentace se ovšem v názorech 

značně polarizovala. Zjednodušeně se dá říct, že jih nechtěl nadále snášet veškerou 

zátěž, zatímco sever zase naléhal na urychlení vyhošťování. Poměrně silný nesouhlas se 

tak kuriózně ozval zejména z regionálních samospráv, které byly ovládány stranami 

vládní většiny. Představitelé některých z nich (v čele s Lombardií a Benátskem) chladně 

vyslovovali ochotu přijmout maximálně „opravdové uprchlíky“, přičemž odmítali hostit 

ekonomicky motivované imigranty.
195

 Asi nejlepší ukázkou tehdejšího napětí se stala 

situace v apulijské obci Manduria. Zde zpráva o probíhajícím transferu čtrnácti set 

přistěhovalců do již plného stanového města nacházejícího se v její blízkosti vyvolala 

protesty místních úřadů a následně vyústila v demise vlivného podtajemníka 

ministerstva vnitra Alfreda Mantovana a starosty obce Paola Tommasina (oba PdL).
196

 

Po naléhání centrální vlády byl však tento odpor definitivně zlomen a od začátku dubna 

se tak mohly otevřít dveře k postupné realizaci „aktu národní solidarity“.  

Do služby byly nasazeny vedle civilních a dopravních plavidel i kapacity 

italského vojenského námořnictva (Marina militare). Konkrétně k evakuaci nelegálních 

imigrantů směrem na Sicílii a dále na sever sloužila transportní válečná loď San Marco 

a pět dalších speciálních vyloďovacích člunů.
197

 Pro zajištění bezpečnosti a ostrahy 
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zvláštních sběrných center pro imigranty na Lampeduse byl navíc již od konce února 

dán k dispozici malý kontingent 200 mužů italského námořnictva.
198

 Vhodnou 

kombinací vojenských i nevojenských prostředků tak mělo dojít ke snížení napětí 

v jižných přímořských oblastech a vytvoření prostoru pro aplikaci dalších opatření. 

 Samotné „rozprostření“ lokálního problému na národní úroveň nicméně neřešilo 

budoucnost distribuovaných imigrantů. V centru vnitrokoaličních debat proto zůstala 

otázka definování jejich právního statusu. Po krátkém váhání vydal kabinet 5. dubna 

dekret, který všem 22 tisícům afrických běženců dorazivším do země od začátku roku 

2011 udělil z humanitárních důvodů šestiměsíční povolení k pobytu.
199

 Jak podotkl 

ministr Maroni během svého vystoupení na plénu poslanecké sněmovny, norma byla 

zacílena na ty osoby, které vyjádří zájem pokračovat v cestě do jiné evropské země 

a nezůstat tak trvale na území Itálie.
200

 Podle odhadů se tento případ mohl týkat 

přibližně 80 % všech příchozích migrantů.
201

 Vzhledem k absolutní dominanci 

frankofonních občanů pocházejících z Tuniska mezi vyloděnými během prvních měsíců 

krize (často s ambicí spojit se svými rodinami usazenými ve Francii a dalších státech 

západní Evropy) se proto perspektiva jejich samovolného odjezdu ze země zdála být 

jako poměrně reálná. Úmysl opustit Apeninský poloostrov ostatně potvrzovala 

i opravdu četná vyjádření cizinců samotných.
202

  

Ukazuje se, že chování italských autorit s touto skutečností nejenže vědomě 

kalkulovalo, navíc se jí snažilo využít ve svůj prospěch. Taktika „odchytu a okamžitého 

propuštění“ vyzkoušená již v době válek na Balkáně v 90. letech minulého století měla 

i nyní přesunout „horký brambor“ směrem na sever a odlehčit tak náporu, kterému byla 

země v danou chvíli vystavena. Vyhrocenou rétoriku Berlusconiho vlády a udělování 

dočasného povolení k pobytu lze tudíž v tomto smyslu vnímat jako součást širší 

strategie, jež měla přimět ostatní členy Unie (s Francií na prvním místě) akceptovat 
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velkou část afrických přistěhovalců.
203

 Nutno dodat, že některá dřívější prohlášení 

v italském tisku (například slova předsedy Ligy severu Umberta Bossiho pronesená na 

konci února: „pokud přijedou, tak je prostě pošleme do Francie a Německa“),
204

 

rozšířené podezření dotčených států severního křídla EU pochopitelně ještě zvyšovala. 

 Postup na vnitrostátní úrovni s odstupem několika měsíců završil další vládní 

dekret č. 89 o „bezprostředním povinném vyhoštění ilegálních přistěhovalců“ z 23. 

června.
205

 Ten výrazně usnadnil dosavadní proceduru repatriací občanů třetích zemí 

(zejména „imigrantů recidivistů“) a prodloužil délku jejich možného zadržení za účelem 

identifikace v CIE z šesti na osmnáct měsíců. Konkrétně byl zaměřen na „nezákonné 

imigranty nebezpečné pro veřejný pořádek a bezpečnost, u nichž hrozí riziko útěku, 

či kteří již byli vyhoštěni soudní autoritou nebo porušují nařízení vydaná policií“, jak 

vysvětlil po schválení nové právní normy ministr vnitra Maroni.
206

  

4.3.2 Mezinárodní úroveň 

Mimořádná opatření na mezinárodním poli byla dvojího druhu. První z nich 

představovala snaha Itálie o hledání makroregionálního („středozemního“) přístupu 

proti stále eskalujícímu problému nekontrolované imigrace, druhý byl pak 

charakterizován rokováním na multilaterální úrovni v rámci struktur Evropské unie.   

Obnova restriktivních imigračních nástrojů  

Co se prvního směru týče, absolutní prioritou byla od prvního momentu nutnost 

znovu regulovat spontánní migrační toky v součinnosti se státy Maghrebu. Itálie 

v tomto ohledu vyvíjela skutečně enormní a soustavný diplomatický nátlak, který 

přinesl poměrně rychle výsledky. Po devítihodinovém nepřetržitém vyjednávání došlo 
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v Tunisu za přítomnosti ministra vnitra Maroniho 5. dubna k podpisu nové dohody 

s tamní porevoluční vládou. Její obsah vyhlašoval boj s nelegálním přistěhovalectvím, 

organizovaným zločinem a posílení vzájemné kooperace policejních složek. Zejména 

však předpokládal možnost okamžité repatriace tuniských občanů, kteří nezákonně 

překročí italské hranice bezprostředně poté, co smlouva nabude účinnosti.
207

 Nucený 

návrat se měl nově týkat všech, nikoliv pouze omezeného počtu jednotlivců za den, jak 

povolovala kvóta dojednaná před revolucí. Pro usnadnění plnění stanoveného cíle 

a díky „propustnosti“ tuniských hranic se Itálie rozhodla darovat severoafrickým 

partnerům šest hlídkových člunů, čtyři patrolovací lodě a sto terénních vozidel.
208

 

Jinými slovy, za poskytnutí finanční a technické pomoci bylo prosazeno přelomové 

právo navrátit každého budoucího tuniského přistěhovalce.  

Spuštění repatriací ošetřovalo také důležité italsko-libyjské „memorandum 

porozumění“ stvrzené 17. června po dlouhých měsících občanské války s reprezentanty 

post-Kaddáfího režimu. Tento krátký, jeden a půl stránkový dokument, stvrzoval vůli 

zúčastněných stran v „řízení migrace, společném boji proti terorismu, organizovanému 

zločinu, pašování omamných látek a nelegálnímu přistěhovalectví“ a sice v rozsahu 

pravidel aplikovaných před vypuknutím tzv. arabského jara.
209

 Podobně jako v případě 

Tuniska se tak mělo stát pomocí pravidelného monitoringu příhraničních oblastí, 

sdílením informací o podezřelých osobách a vzájemnou asistencí mezi bezpečnostními 

složkami obou států. Navzdory jasně formulovaným cílům se memorandum ukázalo být 

jako předčasné, neboť jeho faktické naplnění komplikovaly stále probíhající ozbrojené 

střety mezi povstaleckými silami a stoupenci svrženého diktátora. Nicméně i tak jasně 

naznačilo budoucí charakter bilaterálních vztahů obou zemí, přinejmenším v otázce 

migrační politiky. Následující vývoj tento směr jednoznačně potvrdil. Během dlouho 

očekávané návštěvy předsedy libyjské Národní přechodné rady (NTC) Mustafy Abdula 
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Džalíla v Římě 14. prosince bylo totiž přistoupeno k oficiální re-aktivaci kontroverzní 

„Smlouvy o přátelství“ z roku 2008 a to jak v oblasti ekonomické, tak i bezpečnostní.
210

     

Při pohledu na italské aktivity vůči svým jižním sousedům se zdá být zřejmé, že 

jejich elementární zájem byl postaven na zásadní redukci počtu nový vylodění a snaze 

o opětnou stabilizaci regionu. Recept spočíval v kombinaci dvou nástrojů – vyhoštění 

nelegálních cizinců ze země příjezdu (restriktivní prvek) a zesílení ostrahy pobřeží, 

z oblasti odjezdu (preventivně-odstrašující prvek). Výsledkem bylo, že během necelých 

šesti měsíců od vypuknutí „jasmínové revoluce“ v Tunisku dosáhla italská exekutiva 

jedné ze svých hlavních met. Tou byla úspěšná obnova mezinárodně kritizovaných 

imigračních dohod, které (jakožto produkt kooperace s bývalými autokratickými režimy 

Maghrebu), přestaly být po určitou dobu de facto uplatňovány. Tato skutečnost platí 

zejména v případě Libye, kde nově se rodící „zvláštní vztah“ (special relationship) 

s Kaddáfího režimem rázně ukončila vojenská operace NATO Unified Protector. 

Vyhlídky na pokračování dosavadní migrační praxe, která z hlediska Říma přinášela 

kýžené výsledky, se tak musely jevit jako velmi nejisté. Díky politice Berlusconiho 

vlády byl však předchozí systém nejenže záhy a plně restaurován, ale v některých 

bodech dokonce i posílen.  

 Burden-sharing a revize Schengenských dohod EU 

Druhý směr aktivit Berlusconiho kabinetu byl orientován do nitra politik 

a fungování Evropské unie. Jak dokládá výše naznačený politický diskurs, již od 

počátku krize italská strana jednoznačně vyjadřovala přesvědčení, že potřebné nástroje 

pro její řešení nelze poskytnout jen na unilaterální úrovni. První diplomatickou 

iniciativou Říma představovala žádost o nouzové svolání Rady EU pro spravedlnost 

a vnitřní věci (JHA)
211

 a okamžité nasazení pohraniční agentury Frontex
212

 za účelem 

patrolování pobřežního pásu a asistence při odchytu běženců. K zahájení společné 

operace této agentury pod označením Hermes pak došlo v centrálním Středomoří 
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opravdu již 20. února.
213

 Původní mandát byl později několikrát prodloužen 

a geograficky značně rozšířen (nejdříve omezen jen na Pelagické souostroví a nejbližší 

okolí).
214

 Brzy poté následovalo vyslání policejní delegace organizace EUROPOL
215

 

s cílem: „pomoci italským autoritám s identifikací možných zločinců mezi nelegálními 

imigranty, kteří dosáhli italského teritoria“.
216

 Úspěch byl rovněž zaznamenán ve věci 

finanční kompenzace za vynaložené náklady v souvislosti se zvládáním migrační krize. 

Pokud jde o výši peněžní náhrady, požadovala Itálie prostřednictvím oficiálního dopisu 

ministra Maroniho adresovaného Evropské komisi částku 100 milionů eur, aby byla 

schopna efektivně čelit mimořádnému přílivu cizinců.
217

 Komise vyslovila s návrhem 

souhlas a vyjádřila připravenost uvolnit dané prostředky ještě v rámci rozpočtu pro rok 

2011.
218

 Celkově je tedy patrné, že v krátkodobém horizontu přinesl italský tlak 

poměrně rychlé a hmatatelné výsledky, zejména pokud jde o mobilizaci společných 

nástrojů v oblasti vnitřní bezpečnosti.  

Hlavní vyjednávací bod Říma nicméně představovala otázka sdílení následků 

či „zátěže“ (burden-sharing) vyvolaných nepokoji v Maghrebu. Zde byla pozice 

Berlusconiho vlády o poznání obtížnější, jelikož se dostávala do přímého střetu se 

zájmy ostatních členských států. Netýkala se pouze dílčích ústupků vůči Itálii samotné, 

ani nasazení rychlé operativní a logistické pomoci, nýbrž předpokládala „systémový“ 

postup Unie jako celku. Již od konce února se Itálie marně domáhala uplatnění principu 

solidarity a sdílené odpovědnosti tak jak byl zakotven v Lisabonské smlouvě z roku 

2007.
219

 Po skončení zasedání Rady ve formátu ministrů vnitra (JHA) v Bruselu 23. 
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února zformuloval ministr Maroni obsah společného komuniké šesti států jižního křídla 

EU (Itálie, Španělsko, Kypr, Francie, Řecko, Malta) ve dvou hlavních požadavcích.
220

  

První z nich se týkal již zmiňovaného zřízení speciálního „evropského fondu 

solidarity“ pro Středomoří, který by do budoucna zaručil okamžitý přístup k finančním 

zdrojům těm zemím Unie, jež budou čelit výraznému migračnímu náporu. Druhý 

požadavek se zabýval reformou společné azylové politiky. Italská strana v minulosti 

dlouhodobě prosazovala nahrazení 27 národních politik v oblasti migrace a azylu 

jednotným komunitárním přístupem. Od něj si slibovala spravedlivější rozložení 

povinností s řízením přistěhovalectví mezi okrajové státy vykonávající každodenní 

kontrolu nad jižní a východní hranicí EU a ostatními členy, kteří byli díky zrušení 

vnitřních unijních hranic této úlohy ušetřeni. V době tzv. arabského jara opět vznesla 

otázku změny společných pravidel tak, aby za určitých podmínek umožňovala 

redistribuci žadatelů o politickou ochranu po celé EU.
221

 V praxi by tento krok 

znamenal opuštění dodnes účinného nařízení Dublin II z roku 2003, které určuje 

povinnost vyřídit žádost o azyl (tedy ujmout se dotyčného žadatele) tomu členskému 

státu EU, na jehož území vkročí cizinec jako první.
222

 Z pohledu příchozího to znamená 

podrobit se obvykle velmi zdlouhavým imigračním procedurám hned v prvním 

„kontaktním státu Unie“ bez možnosti požádat o azyl ve více zemích najednou.  

Zakrátko bylo jasné, že italské plány v obou případech narážely na odpor velké 

části unijních vlád. Bez jejich souhlasu (společně se schválením v Evropském 

parlamentu) ovšem nemohly být realizovány, neboť mechanismus přemístění imigrantů, 

stejně tak jako zásada solidarity ukotvená v primárním právu Unie, spočívaly pouze na 

dobrovolném rozhodnutí členských států.
223

 
224

  

                                                                                                                                                                          
teroristického útoku, přírodní nebo člověkem způsobené pohromy, a sice prostřednictvím poskytnutí 

„veškerých nástrojů“, které má Unie k dispozici.    
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Jak již bylo řečeno, největší rozruch vzbudil nepochybně dekret Berlusconiho 

kabinetu z 5. dubna, na jehož základě bylo v zemi přítomným nelegálním imigrantům 

vystavováno dočasné povolení k pobytu. Okamžitá negativní reakce přišla ze strany 

Francie. Ministr vnitra Claude Guéant uveřejnil zvláštní oběžník o mezistátním pohybu 

občanů třetích zemí, kteří hodlají vkročit na francouzské území ze státu náležícího 

k Schengenskému prostoru. V něm odmítl akceptovat tento jednostranně vydaný 

dokument a rezolutně zakázal vstup všem osobám, které současně nesplňují další tři 

podmínky: 1) jsou oprávněnými držiteli platného cestovního pasu vydaného členským 

státem Schengenu a oficiálně uznaným francouzskou stranou; 2) mají finanční 

prostředky v minimální výši 62 euro na každý den pobytu ve Francii a 3) u nichž lze 

garantovat, že nepředstavují žádné bezpečnostní riziko přijímacímu státu (nevyskytují 

se na seznamech podezřelých z terorismu apod.).
225

  

Zároveň Paříž přikročila k razantní protiakci: obnově hraničních kontrol na 

jižním italsko-francouzském pomezí. Po několik dní bránila vstupu stovkám imigrantů 

autorizovaných italskými úřady na své území a opakovaně blokovala průjezd vlakových 

souprav z Ventimiglie (posledního příhraničního města ležícího v Itálii), jež tyto cizince 

převážely.
226

 Ani v následujících týdnech však kontroly nepolevovaly. Je zajímavé, 

že toto po 5. dubnu uplatňované demonstrativní gesto Francie bylo pouze přitvrzením 

jejího dosavadního (byť neoficiálního) jednání od počátku krize. Podle pozdějšího 

prohlášení ministra Guéanta v Národním shromáždění došlo totiž na jejím teritoriu již 

mezi 23. únorem a 28. březnem k zadržení dvou tisíc osmi set migrantů původem 

z Maghrebu, z nichž sedmnáct set bylo navráceno do Itálie.
227

  

Italská exekutiva uzavření hranic ústy ministra zahraniční Frattiniho striktně 

odsoudila.
228

 Napětí ovšem strmě vzrůstalo nejen v rovině oficiálních mezivládních 

vztahů, ale důsledky probíhajícího sporu začínaly být stále více patrné také na místní 

úrovni. Každodenní nové příjezdy severoafričanů do Ventimiglie, jejich neustále se 
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zvyšující koncentrace v ulicích města a zoufalý nedostatek tamějších ubytovacích 

kapacit čím dál více připomínaly známý obraz osmnáct set padesát kilometrů vzdálené 

Lampedusy.
229

 „Pokud to takhle bude pokračovat i nadále, jedná se o katastrofu. 

Zapotřebí jsou nová vyhoštění. Situace je nezvladatelná… (obec Ventimiglia – pozn. 

autora) se stala jednou velkou zátkou“, vyjádřil své obavy z hromadících se Tunisanů 

v oblasti její starosta Gaetano Scullino (Pdl).
230

     

Na začátku dubna se tak rozhořel krátký, avšak velice intenzivní spor s Francií 

ohledně právní interpretace pravidel vyplývajících ze Schengenských dohod. Jeho 

jádrem bylo hledání rovnováhy mezi obecným principem svobody pohybu 

a legitimností (tak i legálností) hraničních kontrol na národní úrovni uvnitř sdíleného 

prostoru. Itálie argumentovala, že pasové kontroly obyvatelstva byly zrušeny již výše 

zmíněnými dohodami z roku 1995,
231

 francouzští reprezentanti se zase odvolávali na 

společnou smlouvu s Itálií z Chambéry podepsanou v roce 1997, jež mimo jiné 

předpokládala i možnost recipročního navrácení nezákonných přistěhovalců pro obě 

signatářské země.
232

 
233

 „Toto není italsko-francouzská záležitost, je to v každém ohledu 

evropská otázka. Jinak bude zpochybněna samotná podstata evropské integrace“, 

podotkl Franco Frattini a důrazně vyzval reprezentanty národních vlád Unie k většímu 

závazku v oblasti imigrační politiky.
234

 Kancelář prezidenta Sarkozyho později 

oznámila, že bude vzhledem k aktuálnímu stavu prosazovat možnost „přechodného 

pozastavení“ Schengenských dohod jako celku, dokud nebude uspokojivě ošetřeno 

„systematického selhávání“ ochrany vnějších unijních hranic.
235
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 K dalšímu vyostření situace došlo v okamžiku, když se do sporu vložily ostatní 

členské státy. Na zasedání Rady JHA 11. dubna v Lucemburku vyjádřilo nespokojenost 

nad jednostranným krokem Itálie zejména Německo, které tento akt považovalo za 

přímý útok na ducha Schengenu.
236

 Ministr vnitra Hans-Peter Friedrich nařkl 

Berlusconiho vládu, že chce skrze domácí legislativu politizovat tuniské přistěhovalce 

v rámci celé Unie. To podle něj může vést k dominovému návratu vnitřních hraničních 

kontrol napříč evropským kontinentem a tím i k popření cenného výdobytku jedné ze 

čtyř fundamentálních svobod vnitřního trhu EU (tj. volného pohybu osob).
237

 Situace 

v Tunisku se navíc normalizuje, moci se ujímá legitimní vláda a jeho občané  směřující 

do Evropy by proto měli být považováni za ekonomické migranty, nikoliv za politické 

uprchlíky, kterým musí být poskytnuta ochrana. Víceméně shodný postoj zaujala 

i skupina dalších států (Rakousko, Finsko, Nizozemsko, Belgie, Slovensko), jež se záhy 

připojila ke kritice formulované německými partnery. Belgický ministr pro otázku 

imigrace Melchior Wathelet odsoudil jednání Itálie jako „podvádění unijních 

pravidel“.
238

 Rakouská ministryně vnitra Maria Fekterová oznámila, že by její země 

nemusela uznávat platnost Itálií vydaných dokumentů a německý spolkový stát 

Bavorsko již dříve projevil vůli přistoupit k obnově hraničních kontrol s Itálií, pokud by 

italská strana poskytovala cizincům Schengenská víza.
239

  

Nepřekvapí proto, že za těchto okolností zůstalo bez vyslyšení osamocené volání 

Říma
240

 po aktivaci zvláštní směrnice EU 2001/55 o uprchlících, dříve přijaté (avšak 

nikdy nepoužité) v reakci na válku v Kosovu.
241

 Aplikace jejího článku č. 20 ad hoc na 

libyjské imigranty, tak jak zamýšlel ministr Maroni, by vedla k automatickému udělení 

politického azylu všem jedincům opouštějícím tuto tehdy válečnou zónu. Bylo by tak 

učiněno skupinově, čili bez individuálního přihlédnutí k oprávněnosti nároku 

konkrétního žadatele. Překážkou italských snah o „evropeizaci“ dané otázky byl opět 

chybějící politický konsensus. Výše zmíněná směrnice mohla být uplatněna pouze za 
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předpokladu získání souhlasu dvou třetin členů Rady EU, což se ukázalo být v danou 

chvíli nereálné. Jako zcela neadekvátní a předčasný požadavek vzhledem k tehdejšímu 

množství přistěhovalců byl Maronim vznesený návrh vnímán většinou evropských vlád 

stejně tak jako komisařkou pro vnitřní záležitosti Unie Cecilií Malmströmovou.
242

 

 Odpověď na stále se zvyšující italsko-francouzské napětí měla vyřešit narychlo 

svolaná schůzka v nejvyšším formátu Berlusconi-Sarkozy konaná v Římě 26. dubna. Ve 

společném dopise určeném předsedům Evropské rady Hermanu van Rompuyovi 

a Evropské komise J. M. Barrosovi vyslovili oba státníci požadavek reformy stávající 

podoby Schengenských dohod. Mezi hlavní body výzvy stálo právo členského státu na 

přechodné uvalení hraničních kontrol v případě zvýšeného přílivu imigrantů, podpora 

principu solidarity mezi zeměmi Unie a posílení kapacit pohraniční agentury Frontex.
243

 

V zásadě se tak jednalo o kombinaci francouzského zájmu na usnadnění případné 

regulace přeshraniční mobility a italského snahy přenést díl vlastní odpovědnosti na 

nadnárodní úroveň. Porozumění pro tuto iniciativu postupně vyslovily kromě některých 

států jižního křídla i Německo a Nizozemsko, poté co dostaly ujištění, že jejím úmyslem 

není úplné popření základů společného prostoru.
244

 

Původní rozepře mezi dvěma zakládajícími členy EU postupně přerostla 

v problém dotýkající se fungování celé Unie a musela být proto definitivně zažehnána 

na evropské úrovni. Stalo se tak v průběhu klíčového zasedání Evropské rady v Bruselu 

od 23. do 24. června, kde došlo v mnoha ohledech k potvrzení italsko-francouzské 

dohody. Summit hlav států obecně konstatoval nutnost posílení kolektivního přístupu 

a usilování o efektivní ošetření vnějších hranic Unie: „na bázi společné odpovědnosti, 

solidarity a hlubší praktické kooperace“.
245

 Zúčastnění se shodli na příslibu technické 

a finanční podpory státům vystaveným výjimečným „imigračním tlakům“, včetně přímé 

asistence vykonané prostřednictvím agentury Frontex. Především ovšem bylo oficiálně 

povoleno dočasné obnovení hraničních kontrol a sice: „v opravdu kritické situaci, kdy 

členský stát není nadále schopen splňovat povinnosti vyplývající ze Schengenských 
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pravidel“, tak jak stálo v závěrečném komuniké summitu.
246

 Spuštění tohoto 

mechanismu mělo být v případě nutnosti přísně limitováno na časově krátké (avšak 

blíže nespecifikované) období, aby nedocházelo k příliš velkým zásahům do práv 

občanů Evropské unie na svobodu pohybu.  

Ačkoliv je nutné pro přesnost dodat, že již existující právní úprava (zejména tzv. 

„Schengenský hraniční kodex“ z roku 2006)
247

 předpokládala možnost znovu zavedení 

vnitřních hranic v maximální lhůtě 30 dnů (například v době konání mezinárodních 

sportovních akcí, světových kongresů apod.), mohlo se tak stát jen za velmi 

výjimečných a přesně definovaných podmínek.
248

 Výsledky červnové Evropské rady 

naopak mířily potenciálně mnohem dále, neboť v jejich jádru stála ochota některých 

států v čele s Francií, Německem a Nizozemskem pozastavit pod vlivem událostí pro ně 

aktuálně svazující Schengenská pravidla. Bez ohledu na faktické dopady summitu 

podržené ztuhlostí rozhodovacího procesu evropských institucí (velký časový odstup 

mezi vznikem legislativního návrhu a jeho implementací), představoval už samotný 

průběh jednání velmi důležitý mezník. Odkryl totiž hlubokou nedůvěru mezi členskými 

státy Unie v otázce společné migrační politiky a jejich omezenou schopnost vzájemně 

spolupracovat v krizových momentech. Sekuritizační diskurs a praktické kroky italské 

vlády podnícené partikulárními zájmy (snaha o rychlé snížení náporu přistěhovalců na 

národní úrovni) vyvolaly nepředvídatelný proces „panické politiky“ (panic politics) 

v rámci Unie, jejíž dopady mohl původní hybatel jen těžce usměrňovat. Při zpětném 

pohledu je pozoruhodné, v jak krátkém časovém sledu byla hypoteticky otevřena cesta 

k tak dalekosáhlým změnám, jakou představovalo omezení svobody pohybu v EU. 

Pro úplnost doplňme, že prvním, kdo zareagoval na nový interpretační posun 

smluv, se stalo Dánsko. To již začátkem července naplnilo dřívější úmysl tamní 

středopravicové vlády a rozhodlo o zpřísnění celních kontrol (pozemních, na letištích 

i v přístavech) se sousedním Německem a Švédskem. Oficiálně uváděným motivem 
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nově uplatňovaného postupu byla snaha o omezení objemu nelegální imigrace a snížení 

přeshraniční kriminality.
249

  

4.4 Rétorika versus skutečnost  

Ačkoliv dle tvůrců konceptu sekuritizace představuje klíčovou složku při 

výzkumu výhradně analýza subjektivních faktorů,
250

 vraťme se nyní nazpět a pokusme 

se pro úplnost stručně zkonfrontovat některá z výše uvedených prohlášení představitelů 

italské vlády s objektivními fakty. Zaprvé je nutné podtrhnout, že problém neřízeného 

přísunu imigrantů připlouvajících po moři nebyl na jaře roku 2011 zdaleka nový 

a neznámý. Od roku 1998 (kdy začal být daný fenomén systematicky zjišťován) do roku 

2002 nekleslo pravidelné množství přistěhovalců dosahujících italského pobřeží pod 20 

tisíc za rok.
251

 Následkem kosovské krize v průběhu roku 1999 se číslo dokonce 

vyšplhalo na do té doby rekordní hodnotu 50 tisíc. Přestože byl poté zaznamenán 

pozvolný a kontinuální pokles, již v roce 2008 došlo k dočasnému obratu 

a k opětovnému překonání hranice 38 tisíc.
252

   

Na základě těchto údajů je zřejmé, že skokový nárůst počtu ilegálních imigrantů 

v době tzv. arabského jara sice mohl být realisticky považován za znepokojivý, ovšem 

ve světle zkušeností z uplynulé dekády v žádném případě za katastrofický 

a bezprecedentní. Uvedená data naopak dokládají, že živelná migrace po moři není 

formou zcela novou a výjimečnou, ale naopak představuje dlouhodobý strukturální 

prvek nelegálního přistěhovalectví v zemi charakterizovaný periodami dynamického 

vzestupu a následného útlumu.
253

 Navzdory mimořádné mediální pozornosti tématu 

a tedy i jeho zviditelnění v očích běžných občanů je třeba mít na paměti, že jedinci 

dosahující italského teritoria vodní cestou zdaleka netvoří většinu všech ilegálních 

imigrantů žijících na území Itálie. Podle dostupných informací v současnosti 

reprezentují asi jen o 13 % z celkového množství, jakkoli se statistiky v tomto ohledu 
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zakládají pochopitelně na hrubých odhadech.
254

 Největší segment tvoří naopak takzvaní 

over-stayers (či irregolari), kteří překročili hranice v souladu s platnými zákony 

(zpravidla na turistická či studijní víza), nicméně se přesáhnutím stanovené délky 

pobytu automaticky dostali za hranu legality. Z této skutečnosti vyplývá na první pohled 

zdánlivý paradox, totiž že nezákonný pobyt v zemi se nemusí nutně rovnat 

nezákonnému překroční jejích hranic.  

Statistiky taktéž jasně dokládají, že objem imigrantů, kteří dorazili na Apeninský 

poloostrov v době vrcholné fáze sekuritizování tématu v roce 2011, představoval jen 

nepatrný zlomek z celkového množství osob vyhnaných ze svých domovů v důsledku 

libyjské občanské války. Podle místních údajů doplněných o výpočty z IOM
255

 uprchlo 

z Libye do 27. července (tedy uprostřed probíhajícího konfliktu) celkem 634 tisíc 

jedinců a to v drtivé většině občanů jiných států. Na území Itálie se jich však dostalo 

„pouze“ 19 tisíc. Po připočtení Tunisanů, Egypťanů a obyvatel subsaharské Afriky činil 

souhrnný počet všech „mořských imigrantů“ v zemi na konci července 43 tisíc.
256

 

Ačkoliv byl trend nadále vzestupný a na konci téhož roku dosáhl hodnoty 62 tisíc, 

poměr běženců směřujících z Libye k italským břehům zůstal konstantní (3 %). Pro 

srovnání uveďme, že v šestkrát méně lidnatém Tunisku se ve stejném období (byť 

z části jen dočasně) usadilo rekordních 273 tisíc uprchlíků.
257

 

Odlišný obrázek se nám ovšem naskytne, pokud z absolutních hodnot přejdeme 

k hodnotám relativním. Při pohledu na četnost příjezdů a jejich geografickou distribuci 

vyplývá, že mezi jednotlivými územními celky (regiony, provinciemi) Itálie existují 

propastné rozdíly. Největší nápor přirozeně směřuje na jižní pobřežní pás v blízkosti 

Středozemního a Jónského moře, konkrétně pak na již mnohokrát zmiňovaný ostrov 

Lampedusa. Na něm se podle údajů italského ministerstva vnitra vylodilo mezi léty 

2001 až 2011 více než 160 tisíc osob.
258

 
259

 Jeho podíl vůči ostatním regionům 
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dlouhodobě roste a v samotném roce 2011 se jednalo o neuvěřitelných téměř 52 tisíc 

jedinců, odpovídajících přibližně 83 % všech zaznamenaných příjezdů na území celé 

Itálie (viz příloha č. 9). Právě zde je třeba spatřovat kořeny diskursivní dramatizace 

migračního fenoménu v té podobě, jak jej dnes známe. Ukazuje se, že vztažením 

specifické (a tudíž nereprezentativní) zkušenosti z Lampedusy na obecnou úroveň nutně 

dochází ke značné deformaci vnímání migrační vlny a tím i nesprávné interpretaci jejích 

důsledků. Mezi představou o její velikosti a skutečným rozsahem tak existuje podstatný 

rozdíl, který je způsoben především mediálním obrazem a jednáním politických aktérů. 

Zjednodušeně řečeno, „lampeduzace“ přistěhovalectví v Itálii znamenala mílový krok 

směrem k úspěšné sekuritizaci, neboť vyvolávala u veřejnosti přirozený pocit úzkosti, 

obav a zvyšovala tak naléhavost přijetí mimořádných řešení.         

  Jak si všímá s ročním odstupem hodnotící zpráva analytického centra obou 

komor italského parlamentu, alarmistické předpovědi o nekontrolovaném přílivu 

„statisíců nových imigrantů“ nebyl ani tak důsledkem absolutních čísel vyloděných 

přistěhovalců, ale spíše jejich nezvyklou akcelerací během velmi krátké doby.
260

 Jestliže 

výsledná míra zachycených a identifikovaných jen lehce přesáhla maxima 

z konce 90. let, rekordní údaj byl bohužel zaznamenán v jiné kategorii. Podle 

kvalifikovaného odhadu UNHCR pro rok 2011 zemřelo či bylo pohřešováno na tisíc pět 

set osob ve snaze překonat Středozemní moře a dosáhnout evropské pevniny.
261

 

4.5 Pohled zevnitř: postoje italské veřejnosti 

Velice zajímavé jsou v tomto ohledu názory referenčního objektu, tedy italské 

společnosti. Domácí populace nepředstavovala hybný prvek sekuritizačního procesu, 

ani na ní nezávisel jeho úspěch či neúspěch. Bylo pochopitelně mimo veškerou její 

schopnost ovlivnit řešení imigrační krize na evropské úrovni, stejně tak jako 

technicistně-bezpečností opatření prosazovaná skrze domácí politické instituce. 

Nacházela se pouze v postavení předmětu, který je třeba ochránit. Přestože se její úloha 
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z krátkodobého pohledu může jevit jako marginální, v delším časovém horizontu tomu 

tak být zdaleka nemusí. V demokratickém systému i ona prostřednictvím svých 

volených zástupců nepřímo rozhoduje o přijetí legislativních norem týkajících mimo 

jiné i imigrační politiky. Pád Berlusconiho vlády v listopadu roku 2011 a její okamžité 

nahrazení úřednickým kabinetem bez vypsání voleb nám bohužel neumožňuje hlubší 

reflexi „vnitřního pohledu“ na sekuritizační akt. Pokusme se jej sestavit alespoň na 

základě informací, které máme dnes k dispozici.  

Ačkoliv celostátní průzkumy veřejného mínění zabývající se výlučně imigrační 

krizí z roku 2011 s největší pravděpodobností neexistují
262

 a těch ostatních (zaměřených 

jen na otázku přistěhovalectví) je poskrovnu, i tak z nich můžeme vyčíst poměrně 

jednoznačné výsledky. Podle mezinárodního srovnávacího výzkumu Transatlantic 

Trends Immigration (TTI) pro rok 2011, který každoročně přináší zevrubné údaje 

o vnímání imigrace v osmi zemích západní Evropy a Severní Ameriky
263

 je překvapivé, 

jak málo se postoje Italů změnily oproti letům předchozím. V době, kdy bezprostředně 

docházelo k masovému přílivu uprchlíků přiradilo imigraci mezi dva hlavní problémy, 

kterým země aktuálně čelí shodné procento občanů jako o rok dříve (21 %).
264

 Přestože 

obavy z ilegální migrace zůstaly v porovnání s ostatními sledovanými státy tradičně 

nejvyšší (80 %), tak počet těch, kteří se domnívali, že se v zemi nachází „příliš mnoho 

přistěhovalců“ ve stejném období dokonce mírně poklesl (z 53 % v roce 2010 na 48 

%).
265

 Tato data velmi korespondují s dlouhodobým trendem „největších obav občanů“ 

(prinicipali preoccupazioni dei cittadini), který zachytila mezi lety 1998 až 2010 

centrální agentura ISTAT. Ačkoliv více než čtvrtina Italů starších čtrnácti let vnímá 

imigraci jako prioritní problém (konkrétně třetí až čtvrtý v pořadí), naprosto 

jednoznačně dominuje strach ze ztráty zaměstnání (65 – 85 %) a kriminality (50 – 65 

                                                           
262

 Autor dohledal pouze průzkumy pocházející z několika severoitalských regionů. Ty se však vzájemně 

liší co do položené výzkumné otázky, navíc se uskutečnily na odlišně velkém vzorku populace a v jinou 

dobu (rozdíl řádově v měsících). Data sebraná výlučně v imigrací zasažených oblastech (např. na 

Lampeduse) rovněž chybí.  
263

 Analyzovaná data pocházejí z následujících států: Francie, Španělska, Itálie, Německa, Nizozemska, 

Velká Británie, Kanady a Spojených států amerických.   
264

 Transatlantic Trends: Immigration, Annual Report, Transatlantic Trends [online] 2011 [cit. 2013-03-

22]. Dostupné z: <http://trends.gmfus.org/category/transatlantic-trends-immigration-2011/>.   
265

 Transatlantic Trends: Immigration, Annual Report, Transatlantic Trends [online] 2011 [cit. 2013-03-

22]. Dostupné z: <http://trends.gmfus.org/category/transatlantic-trends-immigration-2011/>.   



Rigorózní práce 

88 

 

%).
266

 Silnému nesouhlasu ovšem nebyly zdaleka ušetřeny ani kroky, ke kterým sáhl 

Berlusconiho kabinet v reakci na krizovou situaci. Na základě výzkumu Transatlantic 

Trends Immigration se naprostá většina respondentů (83 %) domnívala, že vláda dělá 

„špatnou“ či „velmi špatnou“ práci při zvládání problému imigrace. Ještě o pět procent 

více z nich proto podporovalo větší zapojení Evropské unie a kolektivního sdílení 

nákladů (burden-sharing) mezi jejími členy.
267

  

Při zohlednění těchto údajů lze tudíž konstatovat, že navzdory enormní 

pozornosti sdělovacích prostředků a vyostřenému diskursu části politických elit, zůstal 

referenční objekt sekuritizace na přibližně stejných pozicích jako před vypuknutím 

tzv. arabského jara. Nadále u něj dominoval strach z nezákonně přicházejících cizinců, 

ale tento pocit nenabyl meziročně výraznějších proporcí. Může se proto zdát, že pro 

italskou společnost, známou z minulosti svou inklinací k televiznímu médiu, sehrál 

tento „kognitivní filtr“ informací ve vnímání spojnice „imigrace-bezpečnostní hrozba“ 

jen omezenou roli. Výjimku tvoří pouze jeden z hlavních požadavků kabinetu, 

tj. nalezení evropského řešení proti imigrační hrozbě, vůči kterému panuje jednoznačný 

většinový souhlas.           

4.6 Celkové shrnutí 

Výše popsanou diskursivní a praktickou rovinu můžeme shrnout do několika 

postřehů. Obecně lze konstatovat, že Itálie vnesla otázku přistěhovalectví mezi přední 

témata bezpečnostní agendy EU roku 2011. Stalo se tak prostřednictvím její prezentace 

jako závažného evropského problému, který žádá reakci celého společenství. Úlohu 

spouštěcího mechanismu sehrály události tzv. arabského jara, tedy významné 

geopolitické změny na Blízkém východě, která vedla k dočasnému kolapsu politických 

institucí několika zemí v regionu. Stále intenzivnější lidové protesty byly vnímány 

nejen jako nadějný demokratizační proces, ale především jako zdroj strachu (či dokonce 

push factor) vyvolávající nekontrolovatelnou migraci doposud nevídaných měřítek 

směrem k evropskému kontinentu.  
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Berlusconiho vláda dosáhla rychlé obnovy klíčových smluv s porevolučními 

režimy v Tunisku a Libyi ohledně boje s nelegálním přistěhovalectvím, na kterých měla 

eminentní zájem. V domácí sféře podnikla řadu politických a bezpečnostních kroků, 

které se jí navzdory vnitrostátnímu odporu (spor mezi celostátním vedením a regiony) 

podařilo víceméně zdárně uskutečnit. Obtížnější úkol však představovalo prosazení 

jejích návrhů na evropské scéně. Snaha o přenesení odpovědnosti za zvládání krize na 

nadnárodní úroveň (požadavek plného uskutečnění zásady burden-sharing v praxi 

či aktivace směrnice EU 2001/55) se nesetkala u členských států Unie s kladným 

ohlasem. Je proto paradoxní, že jediným hmatatelným výstupem sekuritizace 

severoafrických přistěhovalců na evropském poli se stalo (kromě operativní a finanční 

pomoci z unijních struktur) usnadnění podmínek pro obnovu vnitřních hraničních 

kontrol. Reakce společenství byla podobně jako v minulosti úzce pojatá a opanovaná 

téměř výhradně tématem vnitřní bezpečnosti. Stalo se tak na úkor jiných aspektů, 

zejména otázek normativního charakteru (například ochrany lidských práv).  

Namísto větší solidarity a jednoty tak došlo k upevnění mezivládního prvku 

fungování Evropské unie. Ta se díky pojítku imigrace-bezpečnost a řízení následků 

politických otřesů v Maghrebu (crisis management) některými členy posunula opět 

o krok blíže k institucionalizování přistěhovalců v oblasti vnitřní bezpečnosti. Zvolená 

opatření a jejich civilně-vojenský charakter rovněž poukázaly na problematičnost 

klasického dělení bezpečnosti na interní a externí. Neřízená vlna přistěhovalců 

si vyžádala řadu aktivit od ryze humanitárních, policejních, až po nasazení vojenských 

prostředků. Můžeme tedy prohlásit, že jedním z hlavních výsledků sekuritizačního 

procesu byl kolektivní souhlas s pozastavením platnosti standardních pravidel 

upravujících vnitřní mobilitu v rámci Evropské unie (revize Schengenských dohod) a do 

budoucna možná i otevřena cesta k hlubší rekonfiguraci společné imigrační politiky.   

V návaznosti na teoretický základ práce můžeme zrekapitulovat, 

že v předchozím oddíle došlo postupně ke stanovení hlavních sekuritizačních aktérů 

(vybraní členové středopravicové vládní koalice) a vysvětlení role, kterou v průběhu 

migrační krize sehráli. Dále byla v jednotlivých krocích představena rekonstrukce 

sekuritizačního pohybu (varování před závažností hrozby) a postupného prosazování 

odvetných nástrojů. Výzkum mimo jiné nepřímo potvrdil i působení řady faktorů 

napomáhajících úspěšné sekuritizaci (v terminologii Kodaňské školy „usnadňujících 

podmínek“). Jednalo se jak o nezpochybnitelnou autoritu subjektu (reprezentanti 
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výkonné moci s mandátem z demokratických voleb), tak splněnou „gramatiku 

bezpečnosti“ v rétorické rovině, která byla navíc podtržena mimořádnou povahou 

hrozby vycházející z nepředvídatelné situace na mezinárodní scéně.  

Pokud jde o obecné zpracování tématu, důraz byl kladen v prvé řadě na 

kvalitativní rozměr zkoumané problematiky. Kvantitativní přístup (například měření 

výskytu a četnosti určitých řečových aktů v čase apod.) byl po předchozí úvaze záměrně 

ponechán stranou. K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno zejména proto, že spojování 

přistěhovalců s otázkou bezpečnosti a stavem nouze se ukázalo byt v širším politickém 

diskursu natolik zjevné, že by určení množství sekuritizujících výroků a jejich případná 

klasifikace neměly velkou přidanou hodnotu. Autor se proto vydal cestou popisu 

a  kritické interpretace, jejímž smyslem bylo porozumění předmětu výzkumu a jeho 

zasazení do historicko-politického kontextu.  

Závěr 

Tato rigorózní práce pojednávala o problematice sekuritizování imigrační vlny 

v Itálii, která proběhla v důsledku vnitřní destabilizace několika států arabského 

Maghrebu v první polovině roku 2011. Její primární náplň spočívala v analýze 

politického diskursu vedeného středo-pravicovou vládní koalicí jakožto ústředním 

sekuritizačním aktérem. Pomocí série řečových aktů opanoval Berlusconiho kabinet 

domácí debatu a prezentoval severoafrické cizince jako významnou bezpečnostní 

hrozbu. Cílem autora bylo zpětně rekonstruovat a interpretovat proběhnuvší 

sekuritizační proces s přihlédnutím k jeho vnitřní dynamice v rámci sledovaného 

období. Učinil tak na základě rozboru textuálního (projevy politiků, zpravodajství 

v tištěných médiích apod.) a částečně i audio-vizuálního (rozhlasové a televizní 

vysílání) z online přístupných archivů. Nadto se zabýval popisem a výsledkem 

prosazování odvetných opatření nárokovaných italskou vládou jak na vnitrostátní, tak 

i supranacionální úrovni.     

Za pomocný výzkumný instrument pro práci s empirickým případem byla 

použita teorie sekuritizace Kodaňské školy. Nejdříve došlo jejímu zevrubnému 

představení, přičemž byl brán zřetel na vysvětlení kontextu jejího vzniku spojeného 

s rozšiřováním a prohlubováním konceptu bezpečnosti po konci studené války. Základní 

atributy sekuritizační teorie byly posléze konfrontovány a doplněny o sociálně 

konstruktivistickou kritiku formulovanou řadou autorů bezpečnostních studií a jiných 
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příbuzných oborů v průběhu posledních dvou desetiletí. V následujícím kroku došlo ke 

vztažení uvedených poznatků z obecné roviny ke konkrétnímu bodu, kterým byla 

charakterizace vazby mezi migrací a sférou bezpečnosti. Tyto tři celky pak dohromady 

tvoří výchozí teoretický rámec, který je obsažen v prvním oddílu práce. Jeho optikou 

bylo v následujících částech textu přistoupeno ke studiu zvoleného případu. 

Ve druhém a třetím oddílu vysvětlil autor specifika soudobého přistěhovalectví 

v Itálii z historické perspektivy a jeho proměnu v čase. Okrajově zmínil některé 

sociogeografické souvislosti, které považuje za významné pro pochopení statusu cizinců 

a jejich vnímání majoritní společností. Naznačil fázi extrémního politizování tématu 

a stručně charakterizoval zlomové legislativní normy vytvářející půdorys aktuální 

politiky přistěhovalectví. Pozornost byla věnována zejména dvěma aspektům – (1) 

klasické vnitřní kontrole hranic a (2) snaze o jejich externalizaci, ztělesněné zejména 

italsko-libyjským „paktem přátelství“ z roku 2008. Poté došlo k vyzdvižení hlavních 

znaků politického diskursu vůči imigraci, tak, jak byl zachycen v uplynulých letech 

před událostmi tzv. arabského jara. K dokreslení jeho vizuálního rozměru posloužil 

příklad kampaní před italskými parlamentními volbami v roce 2008 a volbami do 

Evropského parlamentu konanými následujícího roku. Jejich krátké až heslovitě 

uspořádané podání mělo být názornou ukázkou mediální prezentace přistěhovalectví 

a jeho asociováním s problematikou bezpečnosti. Doprovodné obrazové materiály blíže 

ilustrovaly pozici relevantních politických subjektů k tomuto tématu. 

Čtvrtý a závěrečný oddíl obsahoval samotnou analýzu imigrační krize z roku 

2011, jež byla pro přehlednost rozčleněna do tří diskursivních rovin: kriminalizační, 

alarmistické a mesianistické. Z provedeného rozboru lze vyvodit několik následujících 

poznatků. Pokud jde o kriminalizační rovinu, vyznačoval se bezpečnostní narativ 

spojováním části přistěhovalců s problémem mezinárodního terorismu. Za konkrétní 

riziko byla uváděna jejich potenciální infiltrace příslušníky některých islámských 

teroristických skupin, kteří by později mohli provést útoky na italském území. 

V náznacích se objevila i úvaha o vysílání atentátníků přímo Kaddáfího režimem jako 

odplatu za italskou participaci na vojenské alianční operaci v Libyi. Mimoto došlo 

ke zdůrazňování nezákonnosti samotného vstupu cizinců do země (zvláště občanů 

Tuniska bez práva na politický azyl) a okrajově i k poukazování na páchání drobné 

kriminality přistěhovalci samými.        
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Od prvních dnů krize se také celá řada výroků nesla ve značně alarmistickém 

tónu, především pokud jde o predikce pokračování „epochální imigrační vlny“. Ty 

navíc postupně gradovaly a kopírovaly tak nejasný vývoj v revolucemi zmítané severní 

Africe. Původně relativně střídmé odhady záhy vystoupaly do objektivně naprosto 

iracionálních výšin. Opakovaně se hovořilo dokonce až o riziku příjezdu řádově milionů 

osob. Z lingvistického hlediska se jednotliví mluvčí mnohdy uchylovali 

k neobyčejně silným výpovědím ve snaze evokovat výjimečnost bezpečnostní situace. 

Nezřídka sáhli k použití primárně vojenské terminologie či náboženských metafor 

(„invaze“, „atak“, „biblický exodus“, „apokalyptický scénář“ apod.). Ačkoliv je třeba 

přiznat, že má italské prostředí k podobným pojmenováním tradičně sklon, díky 

frekvenci těchto slov a kontextu jejich vyslovení můžeme daný výskyt bezpochyby 

označit za vskutku mimořádný.        

Z minulosti obvyklá civilizační rovina diskursu (varování nad odlišnou etnickou 

příslušností, kulturou či náboženstvím) stála tentokrát spíše v pozadí. Žádný z hlavních 

sekuritizačních aktérů se k takovýmto výrokům neuchýlil. Důvodem mohla být 

naléhavost momentální situace (zejména humanitární aspekty), která jednoznačně 

dominovala nad dlouhodobějšími úvahami o „jinakosti“ (například o společenské 

integraci cizinců). Stručně řečeno, za normálních podmínek časté stereotypní soudy 

o původu a vlastnostech přistěhovalců v tomto případě nesehrály významnou úlohu.  

Pro obsah i formu imigrační debaty vedené předními členy Berlusconiho vlády 

byly vlastní i některé další skutečnosti. Na první pohled rozpoznatelným projevem se 

stala její dvojkolejnost, pokud se týká dělení na domácí a zahraniční sféru. Hlavního 

recipienta (či v kodaňském schématu „publikum“) představovali subnacionální aktéři, 

na nichž ležela tíže výkonu vládních rozhodnutí. Verbální tlak kabinetu apelující na 

regionální vlády (zejména na severu země), aby se hromadně zapojily do řešení „hrozby 

vnitřní bezpečnosti“ a „humanitární katastrofy“ rychle zafungoval. Navzdory částečné 

rezistenci z vlastního koaličního tábora zvítězila nakonec v hlavních bodech vládní 

strategie. Byla prosazena mimořádná opatření, jež se nacházela mimo běžný rámec 

politiky a jejích pravidel (vyhlášení celostátního nouzového stavu, zřízení postu 

vládního komisaře se zvláštními pravomocemi apod.). Stejně tak mohlo dojít ke znovu 

nastartování klíčových anti-imigračních politik (námořní odchyt a repatriace 

nezákonných přistěhovalců) s nově vznikajícími demokratickými režimy v Tunisku 

a Libyi. Obnovení těchto smluv zpřetrhaných pádem diktatur znamenal z pohledu obou 
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nejsilnějších stran koalice (Lid svobody, Liga severu), mimo jiné i díky jejich 

dlouhodobé politické profilaci, jednu z logických priorit.  

Druhý adresát politického diskursu ležel nicméně mimo vlastní italské 

teritorium. Byla jím Evropská unie jako celek, nebo přesněji její jednotliví členové, jež 

museli být přesvědčeni o nevyhnutelnosti nalezení společného řešení. Úsilí Říma 

o kolektivizaci či „evropeizaci“ v podstatě regionální imigrační výzvy představovalo 

důležitý znak vyplývající z výše provedeného výzkumu. Počínání italské exekutivy 

(volání po finanční pomoci, logistické asistenci atd.) přineslo během několika měsíců 

přímé zapojení evropských struktur. To, přes počáteční nesouhlas, vyústilo po krátké 

eskalaci v dubnu 2011 v reinterpretaci jedné z nejprogresivnějších norem evropského 

komunitárního práva, tedy Schengenských dohod. 

 Hypotézu definovanou v úvodu práce, totiž že: „k přijetí souboru opatření došlo 

skrze úspěšné sekuritizování migračního fenoménu v širším politickém diskursu, jež 

zvolený postup následně ospravedlňovalo“ lze proto na základě provedeného výzkumu 

jednoznačně potvrdit. Legitimizování nouzového postupu v domácí i zahraniční sféře se 

v rétorické rovině evidentně opíralo o sekuritizaci imigračního fenoménu. To ovšem 

neznamená, že veškeré požadavky Berlusconiho kabinetu byly nakonec realizovány 

(redistribuce migrantů v EU, aktivace směrnice EU 2001/55 apod.). Jiné se zase 

v konečné podobě (závěry červnové Evropské rady) nemusely přímo shodovat 

s původním záměrem tohoto aktéra, jelikož byly produktem kolektivního jednání 

orgánů Unie a zcela tak nepodléhaly jeho autonomnímu rozhodnutí. V každém případě 

je příznačné, že hlavní odpovědí na primárně nebezpečnostní objekt (ekonomičtí 

přistěhovalci a uprchlíci) se stalo „více bezpečnosti“. Preferován byl přístup větší 

restrikce a prevence, který se nacházel v souladu s  tendencí zadržování nepovolené 

přeshraniční migrace (migration containment), kterou Itálie dlouhodobě prosazovala.            

Krize roku 2011 nás rovněž může přivést k obecnější úvaze, do jaké míry 

zůstává imigrace pouze ve výsostné gesci členských států EU (zejména jejich externích 

hranic s třetími zeměmi) či nakolik by měla být rozhodována prostřednictvím 

společných unijních politik. Spor o výklad Schengenských dohod výmluvně odhaluje, 

jak obtížné může být pro jednotlivé národní vlády obhajování supranacionálních 

závazků v mimořádných situacích, které jsou závislé pouze na vzájemné důvěře všech 

zúčastněných. A naopak, jak nutkavá může být touha po zachování tradičních 

„vestfálských“ prerogativ, především pokud jde o otázky národní bezpečnosti. 
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Prezentace přistěhovalců jako bezpečnostní hrozby nadto vyústila v právně sporné 

kroky ohledně výkladu evropské legislativy, jak obšírně uvádí například práce think-

tanku CEPS o italsko-francouzské rozepři.
268

  

Bez úmyslu jakkoli bagatelizovat závažnost tehdejšího stavu se zvolený diskurs 

zpětně jeví jako přepjatý a výsledná opatření ve vztahu k reálným hrozbám jako 

disproporční. To platí o prosazování principu „sdílení břemen“ (burden sharing) mezi 

členy EU, konkrétně šedesátimilionovou Itálií v důsledku vylodění řádově pár desítek 

tisíc osob. Stejně tak ovšem o (ne)oprávněnosti uzavření hranic za účelem zabránění 

vstupu několika set nechtěných cizinců z Maghrebu u podobně lidnaté Francie.
269

  

Při pohledu na statistická data je zřejmé, nakolik může být pro sekuritizačního 

aktéra lákavé redukovat palčivý strukturální problém ilegální imigrace na otázku 

konkrétních „přistěhovalců z moře“ (boat people) a vzbudit tak u potenciálních voličů 

zdání vlastní schopnosti přinést rychlá, snadná a především bezprostředně hmatatelná 

řešení. Období zvýšeného napětí a nejistého vývoje po ukončení občanské války v Libyi 

(obavy z opakování iráckého scénáře po roce 2003) se k využití takovéhoto postupu 

přirozeně nabízelo. Arabské jaro se tak překvapivě dotýkalo evropského kontinentu 

daleko více, než by se na první pohled mohlo zdát. Mělo-li se stát testem evropské 

soudržnosti, není mnoho důvodů k optimismu. Cesta sekuritizační spirály 

„z Lampedusy do Ventimiglie“, tedy od lokální imigrační krize ke zpřísnění 

bezpečnostní kontroly vnitřních hranic, by proto měla být varovným mementem 

budoucí unijní spolupráce.  

 

 

 

 

                                                           
268

 GUILD E., CARRERA S. a kol. (2011). A race against solidarity: the Schengen regime and the Franco-

Italian affair. CEPS Liberty and Security in Europe Working Paper, s. 18 – 21. 
269
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Summary 

The present thesis sought to answer the general research question of how the 

extraordinary (political and security) measures, introduced by the Italian government 

following the uprisings in the Maghreb in 2011, were legitimized? By applying the 

securitization theory of the Copenhagen School and explaining historical and political 

background of immigration in contemporary Italy, the author analyzed the political 

discourse of Silvio Berlusconi’s centre-right government in the given period (from 

January to June). The immigration phenomenon (highly politicized in the previous two 

decades) was presented as a serious threat to Italian, and potentially to European, 

security. The government rhetoric was threefold. It contained a criminal dimension 

(associating the North African migrants with possible delinquency and links to terrorist 

groups), an alarmist dimension (e.g. pointing to the risk of millions of desperate 

individuals coming to Italian shores), and a messianistic dimension (connecting the 

local humanitarian crisis to the “European problem”, emphasizing the burden that Italy 

itself has to support, and demanding common solutions of the EU). In describing these 

events, the official language fluctuated between the usage of humanitarian and 

homeland security arguments, using often very affected terms (such as “invasion”, 

“Biblical exodus”, “Apocalyptic scenario”, etc.). The verbal presentation of the 

emergency situation at that time was addressed to both subnational “audience” (regional 

representatives carrying out the decisions made at the central level) and supranational 

recipients (the European Union and its member states). The Italian-Franco dispute over 

the interpretation of the EU Schengen treaties showed how far the discursive emphasis 

on immigration-security nexus in everyday politics can lead. The research findings 

proved that the government proposals calling for the adoption of extraordinary measures 

were justified through securitizing the mass migration waves from Maghreb. Such 

conclusion therefore supports the preliminary hypothesis defined at the beginning of the 

present thesis.  
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31. července 2011 (konec sledovaného období výzkumu)
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 Frontex: <http://frontex.europa.eu/publications/?c=risk-analysis>. Přístup: 30. 1. 2014. 
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 COLOMBO, A. (2012).  dell'immigrazione in Italia. Bologna: Mulino, s. 53. 
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Příloha č. 10: Počet vylodění na Lampeduse a jejich relativní zastoupení (sestaveno na 

základě dat z italského ministerstva vnitra/Ministero dell’Interno)
272

  

(* Do statistiky zahrnuta i vylodění na přilehlých dvou menších ostrovech Lampione a Linosa) 

Rok Lampedusa Sicílie 
(celkem) 

Lampedusa 
vzhledem k 
Sicílii (%) 

Itálie 
(celkem) 

Lampedusa 
vzhledem 

k Itálii (%) 

2001 923 5.504 16,77 % 20.143 4,58 % 

2002 9.669 18.225 53,05 % 23.719 40,76 % 

2003 8.819 14.017 62,92 % 14.331 61,54 % 

2004 10.497 13.594 77,22 % 13.635 76,99 % 

2005 14.855 22.824 65,08 % 22.939 64,76 % 

2006 18.096 21.400 84,56 % 22.016 82,19 % 

2007 11.749 16.845 69,62 % 20.445 57,44 % 

2008 30.657 34.541 88,76 % 36.952 82,96 % 

2009 2.947* 8.282 35,58% 9.573 30,78% 

2010 459* 1.264 36,31% 4.406 10,42% 

2011 51.753* 57.181 90,51% 62.692 82,55% 
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 CUTTITTA, P. (2012). Lo spettacolo del confine: Lampedusa tra produzione e messa in scena della 
frontiera, Milano: Mimesis Edizioni, s. 26. 
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Příloha č. 11: Přeshraniční pohyb z Libye v době občanské války do sousedních států 

k 27. červnu 2011(IOM)
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Příloha č. 12: Způsoby vstupu cizinců na území Itálie bez povolení k pobytu
274 

Rok Neregulérní vstup 

přes moře 

Neregulérní vstup 

po zemi  

Regulérní vstup 

(overstayers) 

2000 17 % 24% 59 % 

2001 12 % 27% 61 % 

2002 15 % 34% 51 % 

2003 10 % 15% 75 % 

2004 4 % 29% 67 % 

2005 14 % 26% 60 % 

2006 13 % 23% 64 % 
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 IOM: <http://www.migration-crisis.com/libya/page_sitreps/extsitreps/external_sit_rep_28th_ 

june.pdf>. Přístup: 1. 2. 2014. 
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 CUTTITTA, P. (2012). Lo spettacolo del confine: Lampedusa tra produzione e messa in scena della 

frontiera, Milano: Mimesis Edizioni, s. 27. 


