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Abstrakt
V práci Unie pro Středomoří. Od Sarkozyho ambice k evropské realitě sleduji zajímavý
případ jedné zahraniční politiky. Kandidát na prezidenta Nicolas Sarkozy v rámci
předvolební kampaně navrhl založit Středomořskou unii s ambiciózními cíli; když se
stal prezidentem, jal se iniciativu realizovat. Argumentuji, že jeho motivace nebyla
primárně řešit regionální potíže a více integrovat Středomoří, nýbrž získat si tím
mediální pozornost. Odpovídá to teorii mediatizace, která říká, že politici vedou trvalou
kampaň, a aby získali publicitu, snaží se médiím co nejvíc přizpůsobovat. Namísto
politické logiky tak sledují mediální logiku. Nicolas Sarkozy to tak činil v domácí
politice běžně, já nicméně ukazuji, že trvalou kampaň lze vést i se zahraniční politikou –
respektive že na domácí publikum se politici snaží působit trvalou kampaní, na
zahraniční veřejnou diplomacií, prakticky jde o totéž.
Může se stát, že politici příliš dbají na média a příliš málo na vlastní politiku; i to je do
jisté míry patrné na projektu Středomořské unie. I kvůli tomu nevznikla v původních
konturách, plán totiž obcházel severní členské státy EU i Evropskou komisi a vyvolal
tím jejich silný odpor. Kompromisem pak bylo začlenit iniciativu do stávajících
unijních politik.

Abstract
In this diploma thesis Union for the Mediterranean. From Sarkozy‘s ambition to
European reality I follow an interesting case of one foreign policy. A presidential
candidate Nicolas Sarkozy suggested within his pre-election campaign to set up
Mediterranean with ambitious goals; when he became president he began to realize this
initiative. I argue, that his motivation was not to primarily solve the regional issues
or/and integrate the Mediterranean a little bit more, but through this activity to attract
media attention. It corresponds to the theory of mediatization which states that
politicians hold a permanent campaign; and to attract publicity they adapt to media as
much as they can. Instead of following the political logic they follow media logic.
Nicolas Sarkozy has usually done so in terms of national/domestic politics, however
what I show is the fact that a foreign policy can also be lead by the permanent campaign
– or to be more precise that politicians are trying to appeal on the national audience

through the permanent campaign, and on public abroad through public diplomacy, it is
practically the same thing.
It can happen that politicians care more about the media and less about their own
policies; this can be certain aspect observed on the case of the Mediterranean
Union‘s project. It was one of the reasons why it did not emerge in original contours,
the plan came round northern EU member state as well as EU Commission and by this
fact caused their strong aversion. The compromise was then to incorporate this initiative
to current EU policies.
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Časové a teritoriální vymezení tématu
Unie pro Středomoří zahrnuje všechny členské země Evropské unie a širší středomořský
region (kromě pobřežních států Středozemního či Jaderského moře rovněž Jordánsko a
Mauritánie), s výjimkou Libye.
Eurostředomořské partnerství bylo založeno v roce 1995, důraz však bude kladen na
iniciativu Nicolase Sarkozyho a jeho projekt středomořské unie. O něm se zmínil během
kampaně k prezidentským volbám v roce 2007, konkrétnější ideje načrtl už coby
prezident Francouzské republiky ještě téhož roku. V prosinci 2007 se k ideji přidali
španělský a italský premiér, v březnu následujícího roku doznal projekt významných změn
po jednání s Angelou Merkel a následné Evropské radě. Unie pro Středomoří byla
založena v červenci 2008, v listopadu se pak sešli ministři zahraničí členských zemí, aby
ujasnili fungování. Další vývoj už není pro práci důležitý, stěžejní je období mezi prvními
Sarkozyho projevy a založením Unie pro Středomoří.
Cíl práce:
Nicolas Sarkozy během kampaně do francouzských prezidentských voleb navrhl nový
projekt Středomořské unie. Ta měla zahrnovat takřka výhradně středomořské země,
nikoli všechny členské státy EU. Všechny země zde měly být rovnými partnery a unie se
měla soustředit na konkrétnější, techničtější a spíše apolitické otázky, aby se vyhnula
neúspěchům Barcelonského procesu. Svůj plán začal konkretizovat nedlouho poté, co se
chopil prezidentského úřadu, načrtl jej projevem v marockém Tangeru.
Iniciativa vzbudila kritiku řady evropských zemí i Evropské komise. Zaprvé by konkurovala
Evropské unii, potažmo z ní dokonce čerpala prostředky, aniž by na to ostatní členské
státy EU měly vliv. Zadruhé by pohřbila stávající Barcelonský proces. Jiné země, méně
zainteresované ve Středomoří a více na východě a jihovýchodě Evropy, se pak obávaly
oslabení Evropské politiky sousedství. Rovněž silně protestovalo Turecko, které projekt
vnímalo jako náhražku členství v Evropské unii.
Sarkozy proto musel plán několikrát revidovat. První změny vyhlásil tzv. Římskou výzvou
v prosinci 2007 spolu s italským a španělským premiérem, významnější důsledky mělo
v březnu 2008 jednání s německou kancléřkou Angelou Merkel, která patřila mezi hlavní

kritiky Sarkozyho plánu. Výsledkem bylo, že se projektu zúčastní všechny členské státy EU
a že bude navázán na Barcelonský proces. V této podobě přijala návrh Evropská rada,
v červenci 2008 se pak v Paříži konal zakládající summit.

Výzkumnou otázkou práce bude sledovat proměny projektu, které se odehrály v několika
etapách - od prvních Sarkozyho návrhů přes Římskou výzvu, jednání s Angelou Merkel až
po víceméně finální podobu Unie pro Středomoří. Jednalo se spíše o osobní projekt
Nicolase Sarkozyho (a jeho blízkých poradců), prezident takřka nekonzultoval
s ministerstvem zahraničí. Na nadnárodní úrovni se chtěl vyhnout EU a organizaci
vybudovat paralelně (byť „komplementárně“), jen s malým zapojením Bruselu a s vůdčí
rolí Francie. Tím vším Sarkozy potvrdil svou pověst iniciativního, ba hyperaktivního
politika, který se snaží o silné vedení. Odpor evropských partnerů jej však donutil projekt
značně modifikovat, vzdát se dominantní role a plně zapojit celou EU. S tímto vývojem se
však proměnil i obsah nového středomořského partnerství, které se původně mělo
vyhnout stěží řešitelným politickým otázkám a mělo být „unií projektů“, spíše
technických záležitostí. Ve výsledku však Unii pro Středomoří založily hlavy států a vlád
na pařížském summitu a institucionální uspořádání měli ujasnit ministři zahraničí, ale
právě politické a diplomatické neshody fungování nové Unie zkomplikovaly a zbrzdily.
Práce vychází z hypotézy, že Sarkozy nenašel pro svou iniciativu zastání u
předpokládaných partnerů, tj. zejména u Španělska a Itálie, se kterými počítal jako
dalšími tahouny; i Evropská komise požadovala významné změny plánu. Klíčovou však
byla německá kancléřka, zřejmě právě její zásluhou (či vinou) se výsledná Unie pro
Středomoří tolik odlišuje od původních ambicí prezidenta Sarkozyho.
Teorie, metodologie:

Jednopřípadová studie bude zkoumat, jak se Sarkozyho plán postupně proměňoval.
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liberální intergovernmentalismus
realistický intergovernmentalismus
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Úvod
V roce 2007 si Nicolas Sarkozy, kandidát na prezidenta, zvolil za jedno z témat
předvolební kampaně projekt Středomořské unie. Když se prezidentem stal, okamžitě
oznámil, že ho hodlá realizovat. Vzbudil však četnou kritiku a odpor mezi členskými
státy EU i v Evropské komisi – měl totiž zahrnovat jen pobřežní státy Středozemního
moře. Panovaly obavy o stávající unijní politiky v regionu (Euro-středomořské
partnerství a Evropskou politiku sousedství) i o rozštěpení evropské jednoty. Francie
musela dál a dál couvat, až se z původně francouzského projektu mimo unijní rámec
stala další evropská politika, pouze další dimenze Euro-středomořského partnerství
neboli Barcelonského procesu. Mnohdy se to vysvětluje jako bolestivá prohra
arogantního Sarkozyho s neústupnou německou kancléřkou, já to však vidím trochu
jinak. Důležitou, snad až primární motivací Nicolase Sarkozyho, nebylo řešit potíže
problematického regionu, nýbrž získávat publicitu a budovat si image aktivního a
silného prezidenta.
Takový mechanismus popisuje teorie mediatizace: politika se stále častěji vede přes
média a z toho důvodu je politici musejí brát v potaz při svých rozhodnutích a plánech.
Někteří se přizpůsobují méně a z nutnosti, pro jiné je to spíš přirozenost. Při tom však
může trpět sama politika – totiž když převládne mediální logika nad politickou, politika
se vyprazdňuje, záleží hlavně na efektních gestech, aby se politik dostal do titulků a do
hlavních zpráv. Místo vládnutí praktikují politici trvalou kampaň. To byl tradičně i
případ Nicolase Sarkozyho a výjimkou zde nebyla ani Středomořská unie, byť se
zahraniční politika zpravidla nejeví jako atraktivní nástroj. Sarkozy však dokázal, s
pomocí mediálně zdatných poradců, navrhnout takový plán mezinárodní instituce, který
měl silný potenciál poutat pozornost médií a občanů. Že byl ale spíš na efekt, bylo
obtížné jej projednávat s ostatními zeměmi EU a nakonec se založená Unie pro
Středomoří razantně odlišovala. Sarkozy to však vůbec nemusel brát jako prohru,
pozornost získal tak jako tak.
Cílem práce je primárně potvrdit platnost ještě relativně nové teorie mediatizace,
metodou je sledování procesu.
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Struktura práce
Na začátku představím teorii mediatizace (včetně relevantní literatury) a příbuzné
koncepty či termíny, které patří primárně do repertoáru mediálních vědců či do studia
politické komunikace, jako jsou trvalá kampaň, nastolování agendy, newsworthiness a
zpravodajské hodnoty. Dají se ale za určitých okolností aplikovat i na mezinárodní
vztahy, styčným konceptem tu je veřejná diplomacie a soft power. Následně představím
cíle práce a hypotézy s výzkumnými otázkami, pak zdroje a metody. Následuje stručný
historický úvod a představení Nicolase Sarkozyho z hlediska vztahu k médiím.
Druhou částí je empirický výzkum, primárně rozbor médií a dalších dokumentů.
Metoda sledování procesu postupuje víceméně chronologicky, občas ale trochu odbočí.
V závěru zhodnotím hypotézy a platnost teorie mediatizace pro zahraniční politiku,
nakonec nastíním jisté nedostatky i přínos práce pro další výzkum.

Diskuse tezí
Původním záměrem bylo na případu Středomořské unie souběžně otestovat platnost
několika hlavních teorií evropské integrace a určit, která kde a kdy platila nejspíše. V
průběhu psaní jsem však stále více nabýval dojmu, že projekt trochu postrádal logiku a
že stačilo málo, aby vypadal úplně jinak. Až pak jsem objevil teorii mediatizace, která
právě toto postihuje – politickou logiku lze upozadit a místo ní se sledovat jiné cíle.Z
toho důvodu se změnily hypotézy, nikoli však metoda sledování procesu, kterou mi
přišlo stejně přínosné a zajímavé použít. Změně teoretického rámce odpovídá i změna
literatury, některé z knih zmíněných v tezích této diplomové práce pak vůbec nebylo
třeba použít.
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1 Mediatizace
Ve druhé polovině dvacátého století posiluje význam médií a jejich vliv na politiku.
Politici jsou si toho dobře vědomi a obvykle dnes média potřebují, aby prosadili své
vize, respektive svou osobu. Jedním z mechanismů, který k tomu používají, je
mediatizace, totiž přizpůsobování se mediální logice. Chápou, jak média fungují v
zobrazování politiky, jakým způsobem vybírají události a dělají z nich zprávy
(nastolování témat – agenda setting). Takovým způsobům dokážou politici jít naproti,
přizpůsobit se jim, aby zvýšili svou šanci ocitnout se v médiích. Na druhou stranu tím
ovšem může trpět vlastní politika, neboť se stále více vede podle mediální namísto
politické logiky. Důsledkem toho (a zároveň motivací, je to začarovaný kruh) je
permanentní kampaň – politici se vedle (v horším případě místo) rozhodování,
vyjednávání a vytváření politik stále více věnují politické komunikaci.
Mnozí z nich připisují médiím vysokou prioritu a svou politickou činnost jim značně
přizpůsobují.
To vysvětlují dva příbuzné pojmy na pomezí mediálních studií a politologie: trvalá
kampaň a mediatizace politiky. Mediální studia či studia politické komunikace to
postihují koncepty nastolování agendy (pronikání do zpráv) a rámcování (ovlivňování
jejich vyznění).

1.1 Permanentní kampaň
V akademické sféře tento koncept s dosti výmluvným názvem zavedl Simon
Blumenthal v knize Permanent Campaign (1980), v níž nastínil, že politici i po svém
zvolení pokračují v aktivním hledání podpory voličů, byť před sebou mají pár let do
dalších voleb. Z vlády či mandátu se stává nástroj k udržení popularity voleného
představitele, což probíhá primárně přes média <: I když opačným přístupem je „going
public“, totiž vyhnout se novinářům, kteří si píší podle svého, a komunikovat s voliči
přímo, jinými kanály> Klíčovou součástí permanentní kampaně bývají ale též například
průzkumy veřejného mínění, profesionalizace politiky a politické komunikace, politický
marketing.
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Termín permanentní kampaň však přišel přímo z politiky - připisuje se Patu Caddellovi,
poradci amerického prezidenta Jimmyho Cartera, když se roku 1976 ujímal úřadu –
Caddell okamžitě radil, že kampaň nemá s vítězstvím končit a že přetrvává potřeba
dvořit se voličům skrz prezidentský úřad (viz. např. Lilleker 2006, 144).
Heclo (2000) staví proti sobě vládnutí (governing) a vedení kampaně. Tedy politici
aktivně usilují o pozornost, snaží se nastolovat agendu a vytlačovat témata svých rivalů
> O nastolování agendy viz níže> a ovlivňovat média a tím i veřejné mínění podle
svých potřeb.
Zatímco dříve byly informace omezeným zdrojem, nyní je informací přehršel a
omezeným zdrojem je pozornost lidí, potažmo médií (Nye 2008, 99). „V permanentní
kampani je každý den volební. Takové vedení kampaně je neustávající proces snažící se
manipulovat zdroje veřejného mínění“ (Heclo 2000, 17). Vládnutí je podle Hecla
hledání řešení, oproti kampani, která má za cíl porazit oponenty; „skutečné vládnutí si
přeje řádné vyslyšení mnoha stran, aby kormidelník neminul něco důležitého“. V tomto
smyslu je kampaň sebestředná, vládnutí má na paměti celou skupinu a je kolaborativní „kontinuální pozvánka ke konzultování, vyjednávání, kompromisu a novému
dohadování. Kormidlování není usilování o cenu vyhranou na úkor protivníků. Je to
hledání kurzu jednání v dané záležitosti, kdy jsou všichni na jedné lodi“ (Heclo 2000,
12). Zatímco kampaň přesvědčuje, vyvolává emoce, vládnutí upřednostňuje racionální
vyjednávání. V poslední době se ale mezi nimi ztrácí hranice a kampaňová logika se
prosazuje tam, kde to pro správu věcí veřejných není (alespoň podle tradičních
představ) na místě. „Čím více se vedení kampaně infiltruje do vládnutí, tím více
můžeme očekávat, že hodnoty kampaňové perspektivy přehluší hodnoty perspektivy
kormidlování. Spíše než o udržení rovnováhy zde jde o převážení na hodnotovém
žebříčku veřejných věcí od delšího na kratší časový horizont, od spolupracujícího
postoje k rivalitě, od diskuse a doktríny k přesvědčování a prodávání“ (Heclo 2000, 15).
„Je axiomatické, že exekutivy velice dbají na managing své politické komunikace se
zpravodajskými médii a skrz ně. Činí tak se záměrem dosáhnout řady vzájemně se
posilujících cílů: udržet, či lépe ještě zlepšit, svou volební popularitu; udržet důvěru
svých podporovatelů v parlamentu a po celé zemi; uzmout příležitost od svých
politických oponentů; kontrolovat očekávání veřejnosti co do vládních politických
iniciativ; budit dojem, že mají pod kontrolou události; a upevnit svou autoritu v srdci
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politického systému. Ve vysoce mediatizované kultuře sebepropagování se úkoly
managementu zpravodajství, budování image, symbolická komunikace a rámcování
zpráv všechny stávají běžnou měnou vládních aktivit v současných demokraciích“
(Kuhn 2005, 307). „Vláda se snaží řídit zpravodajskou agendu, vytvářet dobrou
zpravodajskou naraci či ničit špatnou, předchází nebo rychle zabraňuje nepříznivým
článkům a povzbuzuje či zásobuje příznivé“ (Heffernan 2006, 587).
Stanyer namísto pojmu permanentní kampaň používá „promotional logic“ ve vládních
kruzích, smysl je ale prakticky totožný: „Základem je, že čím efektivněji administrativa
dokáže prodávat politiku (policy), ospravedlňovat svá rozhodnutí, bránit své činy a
velebit své úspěchy v médiích, tím spíše bude schopná udržet si podporu“ (Stanyer
2007, 43). Skeptičtější je Louw (2005); tvrdí, že vytváření obrazu/image je vedle
vytváření politik legitimní součástí politiky, ovšem v poslední době obraz převažuje a je
stále demagogičtější – Louw používá pojem „hype“, hovorový výraz z médií. „'Hype'
spočívá ve stimulaci atmosféry vzrušení či entusiasmu. Tuto činnost provádějí politici
(snažíce se vybičovat svou popularitu); trenéři (snažíce se povzbudit týmy);
choreografové masové zábavy (plánováním masových sportovních událostí, popových
koncertů a tak dále)“ (Louw 2005, 18-19). Takový hype je mnohdy zavádějící, v
politice to mohou být mýty a ideologie, celebrity či snaha odvést pozornost (agendu)
novinářů a veřejnosti.
Motivace dostávat se do novin je u každého jinak vysoká, velmi ji zřejmě určuje, jak
člověk hodnotí moc a důležitost médií – viz koncept „vliv předpokládaného vlivu“ (o
něm například Gunther & Storey 2003). Jednak jde o vliv na veřejnost, čili publicitou si
chtějí politici zajistit popularitu, zvolení či „přežití“, jednak o vliv na další politiky a
aktéry vůbec při prosazování své vlastní politické agendy. „Politička si může přát
zpravodajské pokrytí, neboť počítá, že ovlivní její kolegy politiky a přiměje je uvěřit, že
je pozitivně vnímána a že témata, jež prosazuje, jsou důležitá pro veřejnost“ (Cohen,
Tsfati & Sheafer 2008, 3). Čím víc politici věří, že noviny mají tento vliv, „tím spíše si
budou přát zpravodajskou medializaci a investovat úsilí k dosažení tohoto cíle“ (Cohen,
Tsfati & Sheafer 2008, 3).
Edwards a Wood (1999) to vidí trochu jinak - v americkém prostředí dospěli k závěru,
že prezident, kongres i média obvykle jen reagují na skutečné události a témata.
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„Nicméně jsme našli důkazy, že prezident může jednat iniciativně, aby soustředil
pozornost ostatních v systému. … Za zvláštních okolností tak prezidenti posouvají
témata na agendu dalších institucí a soustředí pozornost, zvlášť když je pro ně téma
důležité a představuje důležitou prezidentskou iniciativu. Za těchto okolností prezidenti
operují jako issue entrepreneurs, v podstatě vytvářejí pozornost, kde žádná není“
(Edwards & Wood 1999, 342).
Heclo však mírní negativní konotaci, jakou má pojem trvalé kampaně tendenci
vzbuzovat ve smyslu vyprazdňování politiky <: hovoří se třeba o „politainmentu“, který
je pokračováním „infotainmentu“ - napřed do zpravodajství a pak i do samotné politiky
pronikají tendence zaujmout diváka určitou zábavností>
„Kampaň bez konce není příběhem zlých lidí, kteří plánují a provádějí zákeřné úskoky
na nás ostatních. Spíš se to podobá příběhu věcí, jež bychom všichni dělali, kdybychom
měli podněty, vzhledem k tomu, co je třeba k vítězství za měnících se okolností.
Ústřední narací je slévání moci-coby-přesvědčování uvnitř Washingtonu s mocí-cobymanipulací názorů vně Washingtonu. Obojí, vnitřek i vnějšek, vládnutí a kampaň, se
stávají prakticky nerozlišitelnými“ (Heclo 2000, 29).
Politické systémy to mnohde začínají akceptovat jako danou věc: „Víc a víc výkladů a
etických směrnic o vládních public relations a propagandě uznávají, že ministři ve
druhém sledu smějí skórovat politické body z využívání vládních public relations,
dokud toto není hlavním cílem komunikačního aktu“ (Gelders & Ihlen 2010, 60).

1.2 Nastolování agendy
Pro mou práci je permanentní kampaň důležitá zejména jako motivace politiků dostávat
se do médií, potažmo ovlivňovat jejich výstupy ve svůj prospěch. Soustředím se tedy na
ovlivňování/nastolování agendy – zejména té mediální, neboť až jejím prostřednictvím
obvykle politici ovlivňují veřejnou agendu, tedy voliče samé; ve druhém sledu pak na
rámcování. „Soutěž o mediální pozornost má dva rozměry: soutěž o přístup do médií
(tedy získávání mediální pozornosti) a soutěž o rámcování médií (tj. ovládání vybrané
verze reality prezentované médii)“ (Sheafer & Gabay 2009, 4). „Proces nastolování
agendy je neustálou soutěží mezi těmi, kteří se snaží prosadit témata. Neustálou soutěží
o získání pozornosti mediálních profesionálů, veřejnosti a politických elit“ (Dearing &
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Rogers 1996, cit. dle Trampota, Křeček & Nečas 2006 str. 23; Srov. Dearing & Rogers
1996). „Když vláda nedokáže nastolit vlastní agendu, stane se vězněm agendy někoho
jiného,” kritizoval laxní přístup prezidentů Bushe a Clintona k zahraničním krizím Ted
Koppel z televize ABC (cit dle Gilboa 2001, 103).
Proces má tři části – politická (co řeší politici), veřejná (co vnímají lidé) a mezitím
mediální (zprostředkující – čeho z politické arény si všímají média a prezentují to
veřejnosti, ale rovněž naopak, politici se z médií dozvídají o náladách voličů). Mě
zajímá třetí „aréna“, totiž snahy ovlivňovat mediální agendu. S rozvojem a emancipací
médií to mají politici stále těžší. Mají jisté možnosti, ale platí za to určitou cenu. Tvrdý
mocenský nátlak, korupci či osobní styky lze rovněž sledovat, nejklasičtějším,
každodenním nástrojem je patrně přizpůsobování se mediálním kritériím, tedy
mediatizace.
Publicita je důležitá, ale ne vždy příznivá, i o to se politici a jejich PR specialisté musí
snažit. To postihuje koncept rámcování (zarámování; framing), který se dá chápat jako
další stupeň nastolování agendy (Tabery 2008). Jestliže nastolování agendy určuje, o
čem má veřejnost přemýšlet, rámcování jde o krok dál a ovlivňuje, jak, v jakých
kategoriích a souvislostech o tom má přemýšlet. Rámce jakožto „signály preferovaného
čtení“ signalizují možnou interpretaci mediálních obsahů (Jirák & Köpplová 2009, 353).
Nebo slovy McQuaila jde o „způsob, jakým je zpravodajský obsah obvykle formován a
kontextualizován novináři v určitém známém referenčním rámci a podle určité latentní
významové struktury“ (2010, 557). K určitému rámci či obecné kategorii (třeba lze
odkazovat k velmocenskému postavení Francie) se může vázat jak konkrétní, věcné
sdělení, tak neurčité náznaky či třeba hype: „V boji o veřejné mínění je efektivnější
'rámcovat' témata než publikum o čemkoli detailně informovat“ (Heclo 2000, 13).
Finální výstupy samozřejmě rámcují média, ale politici se stejně jako v případě agendy
snaží toto rámcování ovlivňovat, podsouvat své rámce a podobně. I tyto rámce pak
musejí rezonovat se zpravodajskými hodnotami.

1.3 Média a moc
Ale není to jen permanentní kampaň, jež vede politiky k touze po publicitě – ostatně tu
lze sledovat i u těch, kteří se již o znovuzvolení ucházet nemohou (Stanyer 2007, 43).
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Jinými slovy, politická komunikace necílí jen na voliče, ale i na politické partnery a
oponenty, v případě zahraniční politiky i na představitele dalších zemí a i jejich
obyvatele či přinejmenším elity.
Kunelius a Reunanen dávají politickou komunikaci přímo do souvislosti s mocí. „Média
můžeme brát jako jeden z faktorů – nebo vskutku jako jeden ze zdrojů moci – ve vztahu
mezi aktéry v politických sítích. Ovládání mediální pozornosti, schopnost předvídat ji a
mobilizovat ji, je jednou z forem zdrojů politické moci. Jako taková má vliv na celkové
'množství' moci aktéra. Stejně tak důležité je ale pro naše pochopení mediatizace, že
ovládání (nebo neovládání) médií může také mít katalyzující či zesilující účinek na další
mocenské zdroje“ (2011, 60). Potvrzují to na základě rozhovorů a ankety mezi politiky,
ale i odboráři, businessmany, úředníky, lidmi z občanského sektoru atp.
Poněkud odlišný pohled na fakt, že se politici přizpůsobují médiím, přináší Cook.
Považuje média za politickou instituci, kterou mohou politici využívat k prosazování
svých politik – jakousi oklikou, nejde-li to klasickými/oficiálními cestami. „Když
politika (policy) vyžaduje souhlas ostatních, mediální strategie jsou užitečné k
přesvědčování ostatních k jednání. Jak se komunikace tváří v tvář stala obtížnější s
rostoucím dosahem státní moci, s narůstajícím počtem účastníků a s rozptýlením a
zmatením moci a autority, je mediální přesvědčování atraktivnějším a účinnějším
využitím prostředků. Obracením se na média se může člověk pokusit naznačit své
preference, odpovídat na probíhající události a pokoušet se en masse přesvědčovat celou
a nesourodou sadu politických aktérů napříč větvemi a úrovněmi“ (Cook 2005, 125).
Některé politiky, a do velké míry zrovna zahraniční politika, mnohdy na proslovech
závisejí, publicita je politikou sama o sobě – například odsuzování, chválení, varování, a
rovněž nekomentování. „(...) práce se zpravodajstvím není pouze pro uspokojování ega,
osobní expanzi či popularitu u veřejnosti; nyní je součástí úlohy vládnutí. Tato
skutečnost se často ztrácí, když se upozorňuje na údajně útlocitné politické aktéry, kteří
závidí ostatním, již se snaží plést se jim do světla reflektorů, odůvodněně či nikoli; ve
skutečnosti se ale tito jedinci snaží ochránit jeden klíčový politický zdroj: schopnost
přitahovat pozornost médií k budování reputace, jež pak může být použita k
reinvestování té pozornosti, aby se něčeho dosáhlo“ (Cook 2005, 162).
Podobné teze nabízí Hajer, který mediatizaci studuje hlavně jako celospolečenskou
změnu, která přináší nové formy vládnutí a vyžaduje odlišnou legitimitu autority.
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Mediatizace přeorganizovala politické prostředí, na scénu mají například snadný přístup
i další aktéři bez politické či byrokratické legitimity. „Naše mediatizovaná společnost
vyžaduje odlišný, patrně komplikovanější, způsob realizace politiky, aby byla
přesvědčivá a poutavá; volá po nových politických odezvách a nových politických
repertoárech. Aby byli přesvědčiví, představitelé musejí fungovat v situacích, jež jsou
částečně mimo jejich kontrolu“ (Hajer 2010). Takové procesy se mohou projevovat i
v zahraniční politice, do níž začíná mluvit veřejné mínění a nestátní aktéři.

1.4 Mediální diplomacie
Jako alternativní vysvětlení touhy po mediální pozornosti v případě zahraniční politiky
se nabízí koncept soft power Josepha Nye, respektive veřejná diplomacie, její nedílná
součást. Zatímco hard power (vojenská a hospodářská) znamená přimět ostatní dělat
něco, co po nich chci, aniž by sami chtěli, soft power je přiměje, že to tak sami chtějí.
Spočívá v přitažlivosti států, jejich kultur, norem atp., veřejná diplomacie se snaží
projektovat co nejlepší obrazy své země a vůdců (Nye 2008; srov. Potter 2002).
„V mezinárodní politice vycházejí zdroje produkující soft power převážně z hodnot,
které organizace či země vyjadřuje svou kulturou, příklady, jež udává svou vnitřní
praxí, a způsobem, jakým jedná s druhými. Veřejná diplomacie je nástroj, který vlády
používají k mobilizaci těchto zdrojů ke komunikaci a k přilákání veřejnosti jiných zemí,
spíše než pouze jejich vlád. Veřejná diplomacie se snaží přitahovat tím, že naláká
pozornost na tyto potenciální zdroje skrz vysílání, dotace kulturního vývozu,
zprostředkováním výměnných pobytů a tak dále“ (Nye 2008, 95). „Sadat takto mluví k
Izraelcům nad hlavami jejich vůdců, papež překlene hlavy komunistických hodnostářů a
místních prelátů; národní lídři na summitech gestikulují nad hlavami svých vlastních
diplomatů a v přímých projevech ke svým lidem je oslovují nad hlavami zákonodárců“
(Dayan & Katz 1992, 215). McQuail veřejnou diplomacii definuje jako „úsilí států
získávat podporu a pozitivní obraz u veřejnosti dalších zemí, zpravidla skrz news
management a pečlivě připravované iniciativy, navržené k podněcování pozitivních
dojmů“ (2010, 568).
Gilboa navrhuje přímo definici mediální diplomacie, kterou politici používají k
vyjádření zájmu o jednání, k budování důvěry a k mobilizaci veřejné podpory pro

11
dohody: „Mediální diplomacie je prováděna skrz rozličné rutinní i zvláštní mediální
aktivity, včetně tiskových konferencí, rozhovorů, úniků (leaks), návštěv hlav státu a
vyjednávačů ze soupeřících zemí a pompézních mediálních událostí organizovaných k
předznamenání nové éry“ (Gilboa 2002, 98). Stejně jako v případě domácí scény se tak
tvůrci zahraniční politiky snaží ovlivňovat média v dalších zemích, prakticky stejnými
mechanismy: „Snaha národních aktérů ovlivňovat média v cizích zemích je prvotní krok
v procesu veřejné diplomacie a probíhá skrze dominanci budování agendy a budování
rámců“ (Sheafer & Gabay 2009, 4). Není tedy přílišným zjednodušením teze, že veřejná
diplomacie není prakticky nic jiného než (permanentní) kampaň mířící na zahraniční
publikum; jen podpora veřejnosti tu není nutná ve volbách, nýbrž v jiných
souvislostech. Stejným způsobem také bude fungovat mediatizace. Nye ovšem
připomíná, že tatáž slova a obrazy, jež fungují na domácí publikum, mohou mít
negativní dopady na zahraniční příjemce (ibid, 104). Veřejná diplomacie může skončit
fiaskem, pokud se neopírá o atraktivní hodnoty, kulturu a politiky (policies) – naopak
může uškodit reputaci a důvěryhodnosti. „Ani ta nejlepší propagace nemůže prodat
nepopulární produkt. Politiky, které se jeví jako úzce sloužící vlastním zájmům či
prezentované arogantně, mohou soft power zapovědět namísto vytvářet. (…) Efektivní
veřejná diplomacie je obousměrná ulice, která spočívá v poslouchání, stejně jako v
mluvení“ (Nye 2008, 102).

Média se ale mohou stát i nástrojem, kanálem klasické diplomacie mezi politickými
představiteli.„Mediální události podněcují konání summitů a jako národní a místní
politika i diplomacie je tedy infikována personalizací moci. Mediální události zkratují
existující diplomatické kanály“ (Dayan & Katz 1992, 204). A brífink přenášený živě na
CNN může být rychlejší a jednodušší na realizaci než obvolávat několik partnerů či
dokonce komunikovat přes ambasadory. I v zahraniční politice může platit Cookova
teze. V řadě situací to ale není záhodno, diplomacie za zavřenými dveřmi zdaleka není
přežitá: „Diplomaté věří, že předčasné zveřejnění počátečních vyjednávacích pozic a
taktik, stejně jako potenciálu k ústupkům, je vystavuje tlakům jak od vyjednavačů druhé
strany, tak od jejich domácího publika“ (Gilboa 2002, 98). Podobně skeptický je k
takové mediální diplomacii Louw, ústupky jsou při veřejných jednáních obtížnější. „V
době, kdy se strany pouštějí do media-izované 'megafonové diplomacie', už se obvykle
posunuly od hledání kompromisu a aktuálně provádějí (veřejné) skórování bodů.
Megafonová diplomacie cílí na masová publika, ne na politické elity“ (2005, 262).
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Dayan a Katz upozorňují na zajímavý efekt medializování diplomatických jednání.
„Veřejné výzvy tlačí na vyjednavače, aby nepráskali dveřmi. Neschopnost přijít
s pozitivním oznámením znamená ztrátu tváře. Drama diplomatických mediálních
událostí je dramatem překonávání rozdílů. Když vše ostatní selhalo, mediální události
mohou uspět v prolomení diplomatických patů či v překonávání slepých uliček
vytvářením klimatu prospěšnému pro vyjednávání“ (1992, 205).
V praxi patrně fungují všechny zmiňované motivace dohromady, určitě ještě v
kombinaci s dalšími (touha po slávě?...to už by ale byl námět pro politickou
psychologii), a nemusí být takto explicitně rozlišeny. V možnostech této práce sice bude
takové motivace naznačit, těžko je však nějak měřit či oddělit jednu od druhé. Tak jako
tak, slovy Butlera a Collinse (2001, 1026-27): „O současných vůdcích můžeme tedy
říci, že vládnou, aby vedli kampaň, spíš než naopak.“

1.5 Mediatizace
Pojem mediatizace má více definic či pojetí, respektive i několik příbuznýchkonkurenčních konceptů a termínů, a vztahuje se nejen na politiku. Navíc i v pojetí,
které se v evropských mediálních a politických studiích v posledních letech rozmáhá,
má mediatizace dva významy. V užším slova smyslu jde o to, že se aktéři různými
způsoby přizpůsobují médiím (protože ta dnes dominují společenské komunikaci), aby
o nich referovala, aby tak mohli nastolovat agendu, budovat si pozitivní obraz a tak
podobně. V širším slova smyslu je to pak celý společenský vývoj, který dospěl k takové
situaci – zahrnuje ovšem víc fenoménů než jen přizpůsobování se mediální logice.
Velice je to znát na politické komunikaci a v předvolebních kampaních zvlášť, čemuž se
věnuje mnoho prací z různých oborů, studuje se ale i dopad mediatizace na reálnou
(substantivní) politiku.
V obecnější rovině, totiž sociologické, popisuje mediatizaci Schulz (2004); shrnuje ji do
čtyř procesů společenských změn, které podněcuje vývoj masových médií. Extenze
rozšiřuje prostorové a časové možnosti člověka komunikovat; substituce znamená, že
média nahrazují jiné společenské aktivity a instituce (včetně starších způsobů
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komunikace). Amalgamizace znamená prolínání mediálních a nemediálních činností,
vůbec pronikání médií do lidského a společenského života. Konečně čtvrtý proces je to,
co se v politických vědách zkoumá jako mediatizace v užším slova smyslu, totiž
přizpůsobování (akomodace – accommodation) - „Disponibilita ekonomickou mocí,
kompetence k poskytnutí publicity, stejně jako schopnost nahrazovat bezprostřední
oblast diskuse a rozhodování o veřejných záležitostech vlastními platformami
zvýznamňuje média v uvažování druhých, především pak ve strategiích těch
společenských subjektů, jejichž existenciální podstata a předmět činnosti do značné
míry závisí na vyladění spotřebitelského nebo veřejného mínění“ (Hannich 2012, 24).
Strömbäck a Esser k tomu dodávají ještě pátý rozměr, „kreaci“ - totiž že společenští
aktéři kvůli publicitě vytvářejí mediální události neboli pseudoudálosti (Strömbäck
2011, 370).
Schulz politiku také zmiňuje: „Politici a politické strany musí například brát v úvahu
‚mediální logiku‘ televize, tedy její produkční zvyklosti a formáty prezentace, způsoby
politické akce a změny politických procesů (...) Političtí aktéři se přizpůsobují
pravidlům mediálního systému ve snaze zvýšit svou publicitu a zároveň akceptují ztrátu
autonomie. Na druhé straně, média z takovýchto transakcí rovněž těží, neboť činí
politiku více zpravodajsky atraktivní (newsworthy) a vhodněji formátovanou“ (Schulz
2004, 89-90).
O mediatizaci politiky vzniklo několik prací, koncept se objevuje v 80. letech. Nějakou
dobu šlo spíše o konstatování určitých trendů než o společenskovědní teorie, na níž by
se zakládaly jiné než empirické studie. Ty se začínají psát až s přelomem tisíciletí.
Objevilo se několik dost si blízkých konceptů a termínů, více či méně používaných:
mediace, mediazace, medializace, mediatace, media-izace. Více v češtině k nim např.
Hannich (2012, 18). Jiným názvem pro víceméně tentýž trend, i když tu jde spíš o
občany než o média, je packaging politics, který přišel z oblasti marketingu a public
relations. Pracuje s abstrakcí, že stejně jako výrobci spotřebního zboží, i politici musejí
své obsahy prezentovat v lákavých obalech, aby je volič-spotřebitel „koupil“. Pohledy z
PR a marketingu už jsou ale méně použitelné pro můj případ, rovněž proto, že se
zaměřují na politickou komunikaci, zatímco politické rozhodování opomíjejí.
Mediatizace oproti nim je širší pojem, který zahrnuje obojí.
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Teorie mediace se rozvíjí spíše v anglo-americkém prostředí, k jejím zastáncům patří
například Altheide and Snow (1988), Gumpert and Cathcart, 1990; Meyer, 1988,
Bennett & Entman (2001). Soustředí se spíše na média, obecně i ve smyslu moderních
zpravodajských médií; tvrdí, že každé médium zkresluje podle specifické mediální
logiky (viz níže), tedy podle svého výrobního postupu i formátu.
Jiný směr, který se postupně ustálil na používání termínu mediatizace ( Jan Jirák 2006
nicméně doporučuje překládat jako medializace, neboť pojem mediatizace se používá v
mezinárodním právu.), se rozvíjí hlavně v Německu a Skandinávii a paralelně též ve
Francii. Přiznává médiím o něco aktivnější a významnější roli, respektive její postupný
nárůst. Výsledkem jsou média, jejichž logice se přizpůsobují (vědomě či implicitně)
sociální aktéři a politici obzvlášť. Termín mediace se zde používá jako začátek či první
předpoklad takového vývoje, jednoduše Znamená, že se politika a zejména interakce
politiků s občany odehrává primárně přes (masová) média. „Politiku lze označit za
mediovanou (mediated), kdykoliv jsou masová média hlavními kanály, skrz které je
politika komunikována, a když v důsledku toho mají vyobrazení ‚reality‘, jež jsou
vykreslena skrz masmédia, zřejmě dopad na to, jak lidé vnímají ‚realitu‘“ (Strömbäck
2008, 230).
V 80. letech tento trend popsal Ken Asp (používal ještě pojem medialization). Seřadil
vývoj do časové posloupnosti, která zhruba odpovídá vývoji médií, politiky a
společnosti po druhé světové válce. „První fáze medializace je vidět ve společnosti či
politickém systému, v němž masová média představují dominantní komunikační kanál
mezi těmi, kdo vládnou, a těmi, kdo jsou ovládáni. Velká a rostoucí část světa, se
kterým lidé přicházejí do styku, je přinášena skrz média; mediální svět založený víc na
reprezentacích a obrazech než na skutečné zkušenosti, a v němž vztah lidí k politice je
lépe popsatelný jako diváctví než občanství“ (Asp 1996, 81). Ve druhé fázi se média
stávají nezávislými aktéry s velkým vlivem na lidi i na politiku – zejména skrz obsah
sdělení a nastolování agendy (Asp 1996, 85). Jinými slovy, už nejsou pouze
zprostředkovatelem toho, co říkají jiní. Ve třetí fázi se pak projevuje nepřímá,
neviditelná moc médií. „Vývoje šly o krok dál, společnost či systém se sám adaptuje, do
velké míry, na pracovní postupy masových médií a na podmínky, jež média nastavují“
(Asp 1996, 81). „V boji o pozornost voličů se politici nejprve adaptují na podmínky
kladené médii a na techniky používané médii, aby oslovili své voliče. Politici se takto
učí, jak média myslí a jak mohou být využívána“ (Asp 1996, 88).
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K požadavkům médií patří třeba zjednodušování věcí, personifikace, důraz na
konfrontaci a podobně. Nejviditelnější je v předvolebních kampaních, ale projevuje se v
mnoha oblastech společnosti a politiky. „(...) politická hra – boj o moc a taktiku – se
stále více posouvala do centra; veřejná debata se omezila na pár jednoduchých,
přímočarých témat; politika se stávala stále více personifikovanou a stranickým vůdcům
byla dána intimnější tvář; a iniciativy, hon na popularitu a krátkodobá názorová politika
do stále větší a větší míry nahradila dlouhodobou politiku mířící na výsledky, diskusi
zvláštních témat a státnictví“ (Asp 1996, 87-88). Novináři si ale postupně uvědomují, že
se jim politici přizpůsobují a snaží se skrz ně prosazovat, také se tomu učí bránit – a o to
víc se musí zase politici přizpůsobovat. „Vyvstává z toho cosi, co se dá nazvat spirála
medializace, která vede k ještě větší dominanci logiky médií na politické scéně“ (Asp
1996, 88).
Kromě objektivních změn – individualizace, profesionalizace politiky – Asp připomíná,
že je třeba zvažovat i subjektivní faktory, mimo jiné vliv, jaký médiím připisují sami
politici. „Ten, komu je připisována moc, či se o něm říká, že má moc, skutečně získává
moc“ (Asp 1996, 89). To se snaží zachytit Strömbäck čtvrtou fází mediatizace (viz
níže).
Podobný třífázový vývoj prezentují Blumler a Kavanagh (1999). První fáze je prakticky
totožná.
Druhá v jejich pohledu přichází s televizí, která oslovuje masového diváka. „Její
hodnoty a formáty tudíž měly dalekosáhlý dopad na načasování politických událostí
(koordinovaných s časy zpravodajských relací), na jazyk politiky (skrz vytváření
‚soundbites‘ a pěstování intimnějších stylů projevů) a na personalizaci její prezentace (s
jasnějším zaměřením na vrcholné vůdce). Aby se vyrovnaly s požadavky nového média,
jeho širšího publika a mnohem mobilnějších voličů, musely strany pracovat mnohem
usilovněji a naučit se nové triky. Proto přijali řadu taktik, které jim pomohly se dostat
do zpravodajství, tvarovat mediální agendu a promítat připravenou ‚linii‘ v tiskových
konferencích, briefinzích, rozhovorech a vysílaných diskusích“ (Blumler & Kavanagh
1999, 212).
Třetí fáze se pak vyznačuje výrazným zrychlením, zavedením 24hodinového
zpravodajství, jež si žádá pohotové reakce politiků. Jejich třetí fázi by nejspíše šlo
zahrnout už do té druhé, zrychlení zpravodajství a politiky se dá brát jako další z forem
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přizpůsobování se mediální logice. Pro případ projektu Středomořské unie zde nicméně
hraje hlavní roli jejich charakteristika druhé fáze.
Pro moji práci je nejvhodnější pojetí Jensena Strömbäcka. Ten nejprve nabídl hned čtyři
fáze (2008) Mediace je tu prvním stupněm či fází, která je předpokladem pro další. Ve
druhé fázi se média emancipují, nemediují nutně zprávy prominentních zdrojů. „Nyní
činí vlastní úsudky o tom, co jsou vhodné zprávy z perspektivy jejich vlastního média,
jeho formátu, norem a hodnot, a jeho publika“ (Strömbäck 2008, 237). Média se stávají
profesionálnějšími, pragmatičtějšími, ale také nabírá na síle komerční aspekt. Jinými
slovy, média opouštějí politickou logiku a začínají fungovat podle své (viz níže). Ve
třetí fázi získávají média navrch nad politiky. Ti se jim a jejich logice začínají aktivně
přizpůsobovat, uvědomují si, jak média pracují, co novináři považují za důležité,
zajímavé a zpracovatelné, a snaží se adaptovat svou komunikaci, aby taková kritéria
splňovala.

Toto nutí politické aktéry dále zdokonalovat své schopnosti v news managementu a
takzvaném spinningu (falši) (Franklin 2004), a to stále víc dělá z ohledu na média
nedílnou součást procesů tvorby politik. Význam médií ve třetí fázi tedy přesahuje
jednotlivé interakce s politickými aktéry, kteří se snaží ovlivnit zprávy. Rovněž
přesahuje nastolování agendy či účinky rámování na jednotlivce. Co je ovšem
významné, je to, že média se stala tak důležitými, že jejich formáty, obsah, gramatika a
rytmus – logika médií – se stala tak všudypřítomná, že v podstatě žádní sociální aktéři
vyžadující interakci s veřejností nebo vliv na veřejné mínění nemohou ignorovat média
nebo si dovolit nepřizpůsobit se mediální logice“ (Strömbäck 2008, 238). Mediální
logika se tak začíná jevit jako nevyhnutelná, jako empirická realita srovnatelná s
ekonomickými trendy či bezpečnostními hrozbami, ovšem jsou způsoby, jak ji
ovládnout (Strömbäck 2008, 240).
„Pokud političtí aktéři zinscenují událost, aby přivolali/získali pozornost médií, nebo
pokud přetvoří událost

na míru tak, aby vyhovovala mediálním potřebám co do

načasování, lokace, a rámcování zprávy a jejích postav v záři reflektorů, můžeme
hovořit o mediatizaci politiky“ (Mazzoleni & Schulz 1999, 251). Političtí aktéři budou
konstruovat události s využitím vyprávěcích (storytelling) technik jako konflikt a
personalizace, o kterých vědí, že je média preferují při rozhodování o pokrytí či
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nepokrytí. To se zpětně odrazí i v politickém světě, který začne akcentovat tytéž
aspekty. „Pochopení, že mediovaná realita je důležitější než jakýkoliv druh skutečné
nebo objektivní reality se stává stále rozšířenější a vede politické aktéry k přemýšlení o
médiích nejen v době kampaní, ale také při vládnutí a procesech vytváření politiky"
(Strömbäck 2008, 239). Čtvrtá fáze mediatizace tak nastává, když se političtí a další
sociální aktéři nejen adaptují na logiku médií a dominantní zpravodajské hodnoty, ale
rovněž je internalizují a tím, více či méně vědomě, dovolí mediální logice a standardům
zpravodajské vhodnosti stát se integrální součástí vládnoucího procesu. Pokud se
političtí aktéři ve třetí fázi adaptují na logiku médií, ve čtvrté fázi tu samou mediální
logiku adoptují. Slovy Meyera (2002), média a jejich logika kolonizují politiku.
Zároveň se přestává rozlišovat, kdy jsou politici v režimu „vládnutí“ a kdy v režimu
„kampaně“.
Později Strömbäck revidoval své pojetí, ze čtyř fází udělal čtyři rozměry (2011, 376)–
ačkoliv jsou úzce spjaté, vývoj není tak lineární (například média mohou být nezávislá, i
když nejsou dominantním informačním zdrojem ve společnosti). Mají se rovněž vnímat
jako kontinua, ne dichotomicky. Strömbäck rovněž poukázal na souvislost teorie
mediatizace se zkoumáním kultury politické komunikace či mediálních systémů, jak je
klasifikovali Hallin a Mancini (2004, viz níže). „K jakému modelu daná země náleží,
pravděpodobně bude mít dopad na míru, do jaké se politika mediatizovala, a totéž platí
o mediálních kulturách, stejně jako o politických kulturách či o kulturách politické
komunikace“ (2011, 378). Podobně se může každá instituce mediatizovat různou měrou
v závislosti na tom, nakolik je vystavena veřejnému mínění. Různou míru mediatizace
jednotlivců i různých funkcí či institucí nastiňují i Kunelius a Reunanen (2011).
Mediatizaci se věnuje i francouzská odborná literatura, a to relativně dlouho; používá se
termín médiatisation, který se ovšem jeví synonymní s médialisation, oba dva používají
média ve smyslu medializace jako publicity či zpravodajského pokrytí. Politickou
činnost a komunikaci staví do kontrastu Véron, jehož teze docela přesně odpovídají
čtyřem rozměrům mediatizace podle Strömbäcka (ačkoliv, podobně jako i další
francouzská literatura o mediatizaci, zřejmě tu anglicky psanou nereflektoval, a
naopak). Jistý problém vidí v tom, že politici toto rozdělení přehlížejí či nechtějí
akceptovat (1995, 204). S poklesem zájmu občanů o politiku sílí postavení médií, jež
vedle svého vlastního pole „krátkého horizontu“ začínají dominovat i „dlouhodobé“
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politice. „Znamená to, že mediatizací politiky tato prohrála s médii: usilujíce za každou
cenu o kontrolu médií, politici přišli o kontrolu svého vlastního pole“ (Véron 1995,
209).
Mediatizace (její poslední fáze) má několik navzájem spojených projevů či způsobů,
zejména profesionalizaci, personalizaci a přizpůsobování se mediální logice.
Profesionalizace (či se používá pojem amerikanizace, s ohledem na to, že se trendy
politické komunikace šíří z USA) politiky a kampaně s sebou přináší také posilování
role mediálních poradců, lidí z marketingu, „spin doctors“ atp v předvolebních
kampaních, ale i v každodenní politice. „Mediální poradci mají ve stranách i v úřadech
důležité postavení, mívají okamžitý přístup k šéfovi a mluví do politických rozhodnutí
(Blumler & Kavanagh 1999, 214).
Klasickým nástrojem politické komunikace jsou „pseudoudálosti“ či „mediální
události“, jimiž se politici snaží přitáhnout mediální pozornost, ale jež jsou pro
samotnou politiku zbytečné. Zaměřují se na image, symboliku a rétoriku a o
podstatných politických tématech říkají málo. Na pomezí jsou tiskové konference, ale
také mohou třeba navštěvovat nemocnice, objevovat se s celebritami i s „obyčejnými“
lidmi. Lilleker (2006, 166-167) vyjmenovává esenciální prvky pseudoudálostí:
Scénář, dramatizace; musí zajímat publikum; produkovat ikonické obrazy: vášnivé
davy, celebrity, líbání dětí; ujišťovat; vytvářet iluzi, že kdo sleduje, je informován; a
vede k nezměrnému množství dalších pseudoudálostí, a to i od oponentů.
V mém případě je hodně důležitá personalizace či personifikace politiky. Patří ke
klíčovým projevům mediatizace, ovšem je to komplexnější fenomén s více příčinami –
přinejmenším v euroatlantické kultuře v posledních dekádách ustupují politické strany i
programy a do popředí se dostávají jejich osobnosti, v první řadě vůdci, lídři; „Zdá se,
že političtí hráči současné post-ideologické politické fáze reagují na tuto médii vedenou
tendenci nadšeně. Vědomě se přizpůsobují mediální personalizaci, reagují na požadavek
zviditelnění, stylu a image“ (Mazzoleni 2008, nestránkováno). Mazzoleni dokonce
podřazuje pojem leaderization. Mediální dovednosti a charisma jsou pak předpokladem
pro politickou kariéru. „Ačkoliv je lákavé vnímat televizi jako hlavního hybatele
politické personalizace, politické strany v tomto procesu hrají rovněž klíčovou roli. Je
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pro ně snazší ‚prodávat‘ voličům politická rozhodnutí skrze známou osobnost, někoho,
kdo může u voličů propagovat jejich stranické politiky mnohem efektivněji než pouhé
šíření tiskové zprávy či vydání politického dokumentu“ (Mcallister 2005, 7). Na
personalizaci právě jako na projev mediatizace se dívají Driessens et al., vycházejí
dokonce ze sedmi druhů personalizace, jež kategorizují van Santen a van Zoonen (2009)
– institucionální (například prezidencializace; mediální soustředění se na vrcholné
politiky na úkor stran; naopak stranické upřednostňování osobností; mediální důraz na
politické schopnosti jednotlivých osobností; osobní narativy (emoce, osobní původ
politiků); privatizace - soukromý život politiků se řeší v médiích; behaviorální
personalizace – pokles stranické aktivity a nárůst individuální.(cit. dle Driessens et al.
2010, 316). Stručnější rozdělení nabízejí Rahat a Sheafer – institucionální, mediální a
behaviorální

< Rahat, G., & Sheafer, T. (2007). The personalization(s) of politics: Israel, 1949-2003.
Political Communication, 24(1), 6580 cit. dle Driessens et al. 2010, 316
< van Santen, R. & van Zoonen, L. (2009). Stand van de wetenschap: Popularisering en
personalisering

in

politieke

communicatie.

Tijdschrift

voor

Communicatiewetenschap,37(2), 155176. cit. dle Driessens et al. 2010, 316

1.6 Mediální logika
Literatura o mediaci i o mediatizaci obvykle operuje s mediální logikou, ať už tento
termín explicitně zmiňuje, nebo ne. Pojmenovali ji Altheide a Snow (1979), „spočívá ve
formě komunikace; procesu, skrz který média prezentují a přenášejí informaci. Prvky
této formy zahrnují různá média a formáty těmito médii používané. Formát spočívá,
zčásti, v tom, jak je materiál uspořádán, ve stylu, v jakém je prezentován, v zaměření či
důrazu na jednotlivé charakteristiky chování, a gramatiku mediální komunikace“ (cit.
dle Strömbäck 2011, 372). Z důvodu omezení kapacity přenosů a uchovávání je masová
komunikace stejně jako komunikace tváří v tvář vždy velmi selektivní. Přenosová
funkce médií je tedy velmi úzce spojena s filtrováním a procesem gate-keepingu, které v
masové komunikaci vynucují specifické limity. Mediální výběr navíc primárně sleduje
kritéria relevance vlastní mediálnímu systému spíš než kritéria společenské či politické
relevance. Například, pravidla mediálního výběru se odvozují od předpokladů o přijetí
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zprávy co možná největším publikem, od profesních kritérií zpravodajských hodnot, od
požadavků na prezentaci specifických mediálních žánrů a od ekonomických podmínek
standardizované produkce zpráv. “ (Schulz 2004, 91). Média jsou „výrobními postupy,
organizací práce a dosavadními zkušenostmi nastavena tak, aby své produkty vybírala
podle určitých kritérií, vyráběla určitým způsobem a dodávala v konkrétní podobě.
Proto se často hovoří o 'mediální logice', která řídí proces výroby mediálních produktů a
jejich výslednou podobu“ (Jirák & Köpplová 2009, 347).
Nejen komerční média usilují o co největší publikum, od čehož se odvíjí inzerce, ale
také třeba páky na mediální rady či politiky, kteří rozhodují o médiích veřejné služby.
Zvláště soukromá média však zároveň hledí na efektivitu zpracování, na náklady –
mediální logika se nezanedbatelnou měrou odvíjí od komerční logiky. „Nejjednodušší
vysvětlení je, že média mají omezenou schopnost přenášet plnohodnotný a kompletní
obraz politického světa, a tudíž dávají přednost těm aspektům, které mohou
přetransformovat do dobrých mediálních produktů: to jest produkty dost efektní na to,
aby přilákaly široké publikum“ (Campus 2010, 220-221). Uchylují se tak k
infotainmentu, personalizaci, dramatizaci politiky, ba až k depolitizaci zobrazování
politiky (a v důsledku snad až depolitizaci politiky samé): „Tyto trendy se spolu
s potřebou vyhovět rutinním nárokům mediální produkce projevují ve zpravodajství
výběrem a zpracováním zpráv podle zpravodajských hodnot, v zábavě potřebou celebrit
atd., a vedou k celkové trivializaci politických témat“ (Jirák & Köpplová 2009, 348349).
Altheide a Snow později (1991) dokonce tvrdí, že mediální logika znamená konec
žurnalistiky, jelikož znemožňuje snahu o dodržování respektovaných standardů novin
práce – věcnost, kritický odstup, pochopení a respektování kontextu: „Organizovaná
žurnalistika je mrtvá; ze dvou obecných důvodů jsme postžurnalisté. Za prvé,
novinářské postupy, techniky a přístupy jsou teď víc orientovány na mediální formáty
než prostě na zvládnutí témat; za druhé, témata, organizace a problémy, o nichž novináři
informují, jsou samy mediálními produkty“ (cit dle Jirák & Köpplová 2009, 116). Nebo
slovy Mazzoleniho a Schulze: „Zkrátka, jazyk politik se zasnoubil s jazykem reklamy,
public relations a showbyznysu. Co je newsworthy, co dělá titulky, co se počítá ve
veřejné sféře či ve volební kampani, jsou komunikační dovednosti, styl oslovování
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veřejnosti, ‚look‘, image, dokonce speciální efekty: toto všechno jsou typické rysy
jazyka komerčních médií “ (1999, 251).
Mediální logika podle Strömbäcka nakonec znamená, že společenským procesům
dominují zpravodajské hodnoty a vyprávěcí techniky, k nimž řadí zjednodušení,
polarizaci, intenzifikaci, personalizaci, vizualizaci, stereotypizaci a rámcování politiky
jako strategické hry či dostihů (2008, 233). Mazzoleni zase zmiňuje dramatizaci,
spektakularizaci (2008, nestránkováno). „Žádný politik nemůže úspěšně komunikovat
bez formování svého sdělení, aby vyhovovalo nejpreferovanějším a nejpopulárnějším
jazykovým schématům masových médií, zejména zábavy, showbizu a reklamy“
(Mazzoleni 2008).
Z výrobních důvodů mají televize, ale také rozhlas v oblibě krátké a silné citáty, tzv.
soundbites ( Hana Loupová při překladu McQuaila 2009 používá sousloví „úderné
formulace“); aktéři se snaží namísto komplexních a vyčerpávajících sdělení, definic,
vysvětlování nabídnout médiím aspoň pár krátkých, důrazných vět, sloganů, citátů,
které budou novináři moci prezentovat jako přímou řeč, aniž by museli příliš vytrhávat
z kontextu. Mnohde se také používají žurnalistické formáty jako „výroky dne“ či další
moderní útvary, vyznačující se minimalizací textu – a o tento řekněme alternativní
prostor k vyjádření politici také mohou stát. Mazzoleni & Schulz hovoří až o „syndromu
soundbitů“, který se rozmáhá i v tištěných médiích (1999, 251).
Do kontrastu s mediální logikou se později objevil termín politická logika, který zatím
nemá

jasnou

a

všeobecně

akceptovanou

definici.

„Nicméně

v srdci

každé

konceptualizace politické logiky leží skutečnost, že politika je v zásadě o kolektivním a
autoritativním rozhodování a rovněž implementaci politických rozhodnutí“ (Strömbäck
2008, 233). V komunikaci řízené politickou logiku tak má prioritu to, co je důležité, aby
lidé věděli, respektive co za důležité považují političtí aktéři a instituce – oproti
čtenářské atraktivitě a komerční motivaci médií (ibid, 234).
Pozdějí Strömbäck s Esserem prezentují šest rozměrů politiky: alokaci moci, rozměr
policy, (definování problémů, jež vyžadují politická řešení, a hledání těchto řešení),
stranický rozměr, vyjednávání (dohody, jednání, hledání konsensu, dosahování
autoritativních rozhodnutí), implementaci a odpovědnost. Aktéři musejí zohlednit
pravidla těchto procesů, mohou být formální i nepsaná (Strömbäck 2011, 374). „Když
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se politika řídí politickou logikou, politické instituce definují problém, nalézají řešení a
shromažďují pro ně podporu. Toto se dá srovnat s politikou řízenou mediální logikou,
která je charakteristická podřizováním politiky požadavkům této logiky, jak co do
formy, tak do obsahu. Místo aby byl vítěz zvolen ve volbách nebo vyjednáváním
v parlamentu, mediální logika odmění ty, kteří se přizpůsobí požadavkům médií a
získají souhlas se svými politikami skrz média“ (Brommesson & Ekengren 2012, 8).
Politická logika v oblasti mezinárodních vztahů se může lišit a ještě zvláštní kapitolou
bude oblast Evropské unie. Zde si vypůjčím několik termínů z teorie europeizace – ta je
sice diskutabilní, zvlášť ve sféře zahraniční politiky, ale pro zobrazení kontrastu
s mediální logikou bude vhodná. Teorie europeizace předpokládá posun identity a
loajality od striktního sledování národních zájmů k zohlednění evropského celku, od
logiky výhodnosti k logice vhodnosti. V zahraniční politice se může projevovat zejména
principem loajality, který je zachycen i ve Smlouvě o Evropské unii: „Členské státy
usnadňují Unii plnění jejích úkolů a zdrží se všech opatření, jež by mohla ohrozit
dosažení cílů Unie“ (čl. 4 odst. 3) ; Druhým mechanismem je pak koordinační reflex,
který předpokládá, že vlády dají těm ostatním dopředu vědět, když chystá nějakou
politiku, jež se jich může dotknout. (O europeizaci zahraničních politik viz například
Tonra 2001, Hill & Wong 2011, Juncos & Pomorska 2006).
Někteří pracují pouze s dichotomickým dělením na mediální logiku a politickou logiku,
ve skutečnosti to však jsou jen dva extrémy. V takřka každém sdělení a každém činu
politiků bude nějaký poměr politické logiky (prosazování cílů, řešení problémů) a
mediální logiky (snaha o publicitu) – od zákulisní reálpolitiky na jedné straně po
předvolební kampaň na druhé. Dříve se (například na americké kongresmany) používala
metafora pracovních koní a přehlídkových koní (work horses v. show horses), kdy ti
druzí usilovali o mediální publicitu na úkor legislativní aktivity. Teď už ve většině
takové rozdělení neplatí, neboť „making news“ se stalo důležitou součástí politického
procesu a obě se nutně nevylučují (Cohen, Tsfati & Sheafer 2008, 4)
Kedrowski (1996) tak hovoří o novém plemenu „media entrepreneurs“, kteří využívají
publicity k ovlivňování politických procesů (cit. dle Cohen, Tsfati & Sheafer 2008, 4).
„Velké strany důkladně absorbovaly to, co se dá nazvat imperativy profesionalizace
politické propagace. Trvají na tom, že péče o komunikaci skrz média není jen doplněk k
politickým rozhodnutím, nýbrž je to integrální část vzájemně provázaných procesů
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vedení kampaně, kultivace veřejného mínění, tvorby politik a vlády samotné. 'Jak se to
bude hrát v médiích?' je otázka pokládaná v rané fázi rozhodování“ (Blumler &
Kavanagh 1999, 214).
„Vždycky se musíte snažit získat a udržet hybnou sílu (momentum), nebo okamžitě
přejde k vašemu oponentovi. Získání setrvačnosti znamená dominování zpravodajské
agendě, vstupování do zpravodajského cyklu co možná nejdříve a opakované
vstupování do něj s příběhy a iniciativami, tak aby následné zpravodajské pokrytí bylo
nastaveno podle vašich podmínek“ Philip Gould (1998, p. 294 cit. dle (Blumler &
Kavanagh 1999, 214). < Gould, P. (1998). The unfinished revolution: How the modernisers saved the Labour
Party. London: Little, Brown.>

„Úspěch zde vyžaduje pečlivou přípravu a koordinaci, určení vhodného formátu
zveřejnění a médií, spinning (faleš) k reportérům před a po události k ujištění se, že je
váš příběh náležitě pokryt a interpretován žádoucím způsobem. Cílem je přimět média,
aby reportovala vaši agendu za vašich podmínek a aby upozadila kritiky a opoziční
stranu“ (Blumler & Kavanagh 1999, 214). Jak je ale skeptický Cook, „politici mohou
vítězit v každodenních bitvách se zpravodajskými médii, tím, že se do zpráv dostanou,
jakkoli si přejí, ale nakonec prohrají válku, neboť se standardy newsworthiness začnou
stávat primárním kritériem k hodnocení témat, politik a politiky“(Cook 2005, 168).
Četné změny do mediální logiky přinášejí nová média a především internet. V tomto
světle navrhují někteří autoři místo mediatizace používat pojem „televizualizace“
(Daremas & Terzis 2000 - viz Schulz 2004, 95). Internet přináší řadu kvalitativních
změn: z recipientů centrálně produkovaných standardizovaných obsah se stávají
interaktivní komunikátoři; prakticky neomezená kapacita internetu odbourává potřebu
gate-keepingu a filtrování; politici mohou používat vlastní kanály místo přizpůsobování
se masmédiím; i „obyčejní lidé“ se mohou podílet na veřejné komunikaci. Spíš než
konec mediatizace ale přinesou nová média jiné její módy. Tak jako tak zatím například
sledovanost televize příliš neklesá, nová média se v mnohém těm konvenčním podobají
a i lidé k nim přistupují podle svých starých zvyklostí. Většina obsahu nadále vzniká
centrálně, standardizovaně, často od zavedených mediálních společností, v záplavě
informací to pomáhá lidem se orientovat.
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1.7 Zpravodajské hodnoty
Pro pojmutí mediální logiky se v první řadě opřu o klasický pojem z mediálních studií:
newsworthiness (atraktivita a vhodnost pro zpravodajství – někdy se překládá jako
zprávotvornost, zpravodajská přijatelnost; případně adjektivum newswhorthy – sděleníhodný, hodný pozornosti), respektive zpravodajské hodnoty (někdy též zpravodajská
kritéria). To jsou kvality či charakteristiky, které novináři (víceméně podvědomě)
sledují a podle nichž rozhodují, zda událost překročí práh pozornosti a stane se zprávou,
respektive i důležitost takové zprávy v agendě příslušného média. Novináři
předpokládají, že toto jsou aspekty, které zajímají jejich publikum a na něž recipienti
slyší, jinými slovy stejný postup aplikují novináři při výběru z události i recipienti při
výběru ze zpráv (Galtung & Ruge 1965, 71). „Zpravodajská hodnota víceméně určuje,
který druh událostí by měl být (a je) pro novináře důležitý a který nikoliv. Ovlivňuje
jednak to, zda bude zpráva zařazena do konkrétního listu, a jednak také způsob, jakým
bude zpracována (mj. rozsah zprávy a umístění, podrobnost zpracování, výběr
jazykových prostředků)“ (Nováková 2010, 15).
Stále se cituje původní práce z roku 1965, v níž Galtung a Ruge identifikovali dvanáct
takových faktorů: častost, opakovatelnost (frequency), jednoznačnost (není třeba událost
čtenářům vysvětlovat), etnocentrismus/kulturní blízkost, souznění (s tužbami publika, i
nevědomými), překvapení, kontinuita (když už se o něčem psalo, spíše se bude psát i o
dalším vývoji), variace (aby se nepsalo pořád o tomtéž), vztah k elitním národům, vztah
k elitním osobám, personalizace (spíše se píše o událostech, jež lze zobrazit jako
příběhy osobností), negativita, práh pozornosti (ostatní faktory musí mít určitou
základní míru intenzity).
Podobně uznávaným autorem na poli zpravodajských hodnot je Winfried Schulz, který
k množině norské dvojice přidal několik dalších a všechny je uspořádal do kategorií:
status, valence, relevance, identifikace, souznění, dynamika.
Více o zpravodajských hodnotách a newsworthiness i dalších kritériích zpravodajství
viz např. Shoemaker & Vos (2009), Blumler & Gurevitch (1995), německou literaturu
shrnuje Eilders (2006).
Je třeba zdůraznit, že explicitně vyjádřené zpravodajské hodnoty jsou jen badatelským
nástrojem, málokterý novinář, mluvčí či dokonce politik je patrně používá při svém
rozhodování, čtenář snad vůbec ne.
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Zpravodajské

hodnoty

se

dají

rozdělit

na

sociokulturní/obsahové

a

zpracovatelské/organizační - zda vůbec média zvládnou danou událost zpracovat,
zejména jde o omezení techniky, času, vzdálenosti – novináři by třeba chtěli událost
zpracovat, leč se nedostanou ke zdroji, nestihnou to do uzávěrky, nemají video (televize
je proto nejnáchylnější). Naopak, když jde něco snadno použít, tak se to třeba natočí či
vydá (tiskové zprávy), byť to není až tak zajímavá záležitost, zvlášť když chybí jiné
zprávy, čas, síla, nebo i pracovní nasazení.
Mediální logika a zpravodajské hodnoty jsou relativní, jednak vycházejí z kultury každé
země, jednak se mění v čase – v souladu s postupnou mediatizací společnosti.
„Zpravodajské hodnoty se postupem doby vyvíjejí a v současnosti jsou preferovány ty,
které zajišťují zábavu, pobavení, prožitek. Do seriózních novin se tak dostávají zprávy,
které tento fakt zohledňují“ (Nováková 2010, 16). Tomuto trendu se říká infotainment,
kdy zpravodajská média nabízejí publiku místo věcných informací jejich mix se
zábavou.

1.8 Mediatizace činů, politik
Nejčastěji se mediatizace politiky sleduje v případě předvolebních kampaní, ale ve
spojení s fenoménem trvalé kampaně je koncept úplně stejně platný i pro každodenní
politiku. Ať v předvolební kampani, nebo v trvalé, úřadující politici mají navíc možnost
využívat své funkce a státní aparát k sebepropagaci. „Nepřetržitě produkují zprávy díky
skutečnosti, že provádějí politiky“ (Lilleker 2006, 133). A tyto politiky mohou náležitě
přizpůsobit svým osobním cílům. V takovém případě se mediatizují nejen slova, ale i
činy, na rozdíl od pseudoudálostí spadajících do politické komunikace zde může jít o
skutečnou politiku či „jádrovou“ úroveň mediatizace – v rozhodovacím procesu, mimo
zjevnou mediální pozornost (Kunelius & Reunanen 2011). Jinak řečeno, vedle
komunikace (poskytování důvěrných informací novinářům a aktivního news
managementu) se nabízí další způsob: „Třetí strategií je na média a jejich potenciální
reakce a pokrytí brát silný ohled ve všech politických procesech, od vybírání témat k
propagaci, politik k provádění a lidí ke jmenování či nominování, až po způsob, jakým
jsou vedeny kampaně“ (Strömbäck 2011, 375).
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Právě to se pokusím ukázat na prosazování Středomořské unie. Takových prací je
ovšem zatím jen minimum, koncept mediatizace se směrem ke konkrétnu rozvíjí jen
pomalu. Narazil jsem jen na pár článků, které by byly alespoň trochu konkrétní,
potvrzují to i Kunelius & Reunanen, kteří se mediatizaci politické činnosti okrajově
věnovali: „Většina debat ohledně této otázky je anekdotická a spekulativní. Nejpevnější
empirické studie byly nejspíš provedeny ve výzkumu nastolování politické agendy, a to
se slabými výsledky“ (2011, 64).
Stejnou mediální motivaci předpokládá Kepplinger (2002) ve své studii o tom, jak
němečtí poslanci zneužívají nástrojů interpelací. „Primárním účelem těchto aktivit,
dokonce i když se objevují ve spojení s personálními či politickými rozhodnutími, je
směřovat pozornost parlamentu, médií či veřejnosti na určitá témata či aspekty těchto
témat. Zároveň dávají členům parlamentu příležitost zobrazovat se v dobrém světle, což
bude zachyceno, když ne jinde, tak alespoň regionálními listy v jejich vlastním obvodě“
(Kepplinger 2002, 974).
< podobně anekdotická je aktivita českého poslance Davida Ratha, jenž zpoza
vazebních mříží stihl vypracovat řadu legislativních předloh...>
Připomíná ovšem, že z pohledu médií politická komunikace a vlastní politická činnost
mohou

splývat:

„Poněvadž

prohlášení

naznačující

konflikty

mají

vysokou

zpravodajskou hodnotu a poněvadž deklarace činnosti a požadavky na činnost vytvářejí
dojem politické aktivity, (poslanci) budou stále více činit takové typy prohlášení (…)
Stále více by se měla politika jevit, že sestává z činnosti generování informací, jež
nemusely přímo nahradit, ale stále více zastiňují rozhodovací aktivity“ (Kepplinger
2002, 973-974).

1.9 Mediatizace zahraniční politiky
Obvykle se mediatizace a permanentní kampaň dává do souvislosti s domácí scénou,
najdou se ale i první pokusy identifikovat ji v zahraniční politice. Tam se projevuje
později a méně.
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Činí to Brommesson a Ekengren (2012) < jejich dílo ještě během vzniku této práce
nebylo finalizováno, ovšem dovolili mi citovat předběžnou verzi.>
Nicméně s mou prací se jejich pohled moc nestřetává, zkoumají projevy ve Valném
shromáždění OSN. I tak ale jejich základní premisa odpovídá: „Zahraniční politika byla
tradičně charakterizována dalekozrakostí a vyjednáváním principů. Mediální logika se
soustředí na to, co je senzační a jedinečné o určité události či osobě. Vědomě zveličuje
rozdíly v názorech, přetvářejíc je na polarizované konflikty mezi dvěma
zjednodušenými alternativami. Zdálo by se tedy, že mediální logika a tradiční
zahraniční politika, ta se svým požadavkem na dlouhodobou národní jednotu a
zodpovědnost tváří v tvář komplexním procesům, jsou úplné protiklady“ (Brommesson
a Ekengren 2012, 3). Jenže dnes už podle nich neplatí, že je zahraniční politika víc než
jiné závislá na budování důvěry, méně politizovaná a více institucionalizovaná.
Cenný je pro mě příspěvek Blanka et al. (2005), který na mediatizaci zahraniční a
dokonce bezpečnostní politiky poukazuje právě na příkladu Francie (plus Británie); a to
podstatně dříve než s nástupem Nicolase Sarkozyho do prezidentského úřadu. Přestala
být záležitostí „tajných vyjednávání mezi kancelářemi“, mizí monopol vlád a diplomatů
(k čemuž přispívají i mezinárodní či nadnárodní nestátní aktéři typu Greenpeace či
Amnesty International, potažmo nadnárodní firmy). Stírají se hranice mezi zahraniční a
domácí politikou, hned několika cestami. Zaprvé, větší role se přiznává veřejnému
mínění; státní instituce v 90. letech začínají sledovat rozmáhající se průzkumy, a to i pro
otázky zahraniční politiky či obrany. „Veřejné mínění je takto uvedeno na scénu jako
faktor při rozhodování i jako zdroj legitimizace. Tímto vláda implicitně uznává
legitimitu veřejné debaty o zahraniční politice, a tak omezuje své pole působnosti“
(Blanc et al. 2005, 130). Veřejným míněním například prezident Mitterrand zaštiťoval
intervenci ve Rwandě.
Roli ale nehraje pouze domácí veřejné mínění, globalizace a rozmach informačních a
komunikačních technologií umožňuje různé mezinárodní interakce. Vláda se může
snažit ovlivňovat veřejné mínění v cizině; tradiční francouzská veřejná diplomacie patří
k absolutní světové špičce; pokud jde o média, pěstuje za tím účelem zejména televizi
France 24, Radio France Internationale a také podporuje agenturu AFP. Na druhou
stranu si zahraniční publikum může snadno všímat domácích záležitostí jiného státu –
jako když se z francouzského zákazu islámského závoje stalo palčivé téma
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mezinárodních vztahů. Mimochodem, Nicolas Sarkozy tehdy coby ministr vnitra
předvedl učebnicový příklad veřejné diplomacie, když se vydal do Káhiry získat
požehnání od Muhammada Sajjída Tantáwího, rektora mešity a univerzity Al-Azhar
(Blanc et al. 2005, 136).
Zmiňované strategie neslouží pouze k odvrácení nepříznivé publicity a kritického
veřejného mínění, stejně tak se dají využít k posilování popularity politiků a jejich
podpory – tedy k permanentní kampani. „(...) tiskové konference se stávají samy o sobě
událostmi zahraniční politiky, už se nekonají pouze ve vztahu k diplomatickým
jednáním, jichž jsou ozvěnou. Modality a rytmus diplomatických praktik mají tendenci
se měnit pod vlivem této vzrůstající mediatizace“ (Blanc et al. 2005, 126). Dále autoři
zmiňují klasické aspekty mediatizace a mediální logiky: působení tiskových mluvčích a
mediálních poradců na ministerstvech; zjednodušování politické komunikace; emoce; a
ostatně i častější používání médií v zahraniční politice. Dřív v této doméně nebyl
naplněn ani první Strömbäckův aspekt mediatizace, v poslední době se ale pomyslný
ukazatel posouvá doprava, ať už jde o komunikaci mezi politiky a domácím či
zahraničním publikem, nebo mezi politiky z různých zemí. „Nefalšované komunikační
strategie tak zkomplikovaly tajné kalkuly, které až do nynějška představovaly jádro
zahraničních politik. Vstupuje do mediální arény, hobbesovský gladiátor hledá volební
podporu, argument pro mezinárodní vyjednávání či nášup moci“ (Blanc et al. 2005,
140).

1.10 Francouzský kontext
Většina literatury prací o mediatizaci politiky vzniká v anglosaském nebo v
severoevropském (včetně Německa) prostředí, v každé zemi ale média fungují trochu
odlišně. Pro zhodnocení mediatizace proto je třeba vzít tyto odlišnosti v potaz, lišit se
díky nim může mediální logika obecně, přístup politiků do médií či třeba jednotlivé
zpravodajské hodnoty a jejich relativní důležitost.
Podle postavení médií a jejich vztahu k trhu, ke společnosti a k politice vytvořili Hallin
a Mancini tři modely či systémy médií. Severoatlantický neboli liberální zahrnuje
zejména USA a Británii, kde se média vyvinula brzy, a to jako komerční záležitost, jako
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skutečný mediální průmysl. Mají proto výrazný odstup od politiky. Z pohledu
mediatizace tak plně naplňují kritérium, že jsou nezávislá a řídí se podle mediální logiky
– dbají na faktickou, objektivní, neutrální žurnalistiku. Ve Skandinávii a německy
mluvících zemích autoři identifikují Severo/středoevropský neboli demokratickokorporativistický. Média zde mají poměrně blízko k byznysu i k politice, novináři si
drží odstup a svobodu. Tradici ovšem mají noviny spjaté s politickými stranami či
společenskými organizacemi. I v současnosti zde noviny mají vysoký náklad.
Konečně středomořský neboli polarizovaně pluralitní systém médií se tradičně
orientoval na elity (tudíž mají deníky malý náklad, ale sofistikované čtenáře), víc se
tedy věnují politice; novináři i vlastníci médií často mají úzké vazby na politiky a velký
byznys. „Převládá politický paralelismus, tisk věnuje intenzivní pozornost politickému
životu, vnější pluralismus a tradice komentářové či obhajující žurnalistiky přetrvávají
intenzivněji než v jiných částech Evropy. Běžná je také instrumentalizace médií vládou,
politickými stranami a představiteli průmyslu s politickými vazbami“ (Hallin &
Mancini 2008, 102). Francie nemá jednoznačné zařazení, některé charakteristiky
odpovídají středoevropskému a jiné středomořskému modelu. Hallin a Mancini ji však
nakonec umisťují do středomořského systému – jednak se žurnalistika jihoevropských
zemí odvíjela od té francouzské (hlavně od napoleonských invazí), jednak je ve Francii
silný sklon politické sféry dominovat médiím (2008, 118).
To obsahovou analýzou zpravodajství potvrzuje i Esser: „Francouzská zpravodajská
kultura vykazuje známky méně profesionalizované, méně nezávisle myslící novinářské
komunity. V mnoha případech jsou to kandidáti a ne novináři, kteří určují tón, jenž
indikuje mnohem pasivnější, zbožný, poddajný styl reportování. Francouzské volební
zpravodajství je, obecně vzato, mnohem více strukturováno politickou logikou (a
politickými sděleními kandidátů) než intervenční logikou médií (která by spíše byla
méně ochotná recyklovat tyto zprávy). Je to žurnalistika, která odpovídá
státocentrickému typu francouzské demokracie, ale může být považována za
neadekvátní přívrženci jiného typu demokracie“ (2008, 423).
Ve Francii mají deníky relativně malý náklad a serióznější/sofistikovanější obsah,
zavedené jsou také zpravodajské a investigativní týdeníky. Seriózní deníky ovšem mají
nepřímý vliv nastolováním agendy regionálního tisku či dalších médií, případně též
politiků. Největší dosah - i co do politické komunikace - má ovšem televize (Kuhn
2004).
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Zároveň ale Hallin a Mancini přinášejí tezi, že se všechny sledované země postupně
přibližují (modernizují) k liberálnímu modelu, tedy osamostatňování médií a jejich
komercionalizaci. Fenomén Nicolase Sarkozyho tak je třeba vnímat právě v tomto
kontextu – ostatně i proto se mu přezdívá „Američan Sarko“.
Co je z hlediska vztahu francouzských médií k politice důležité, je jejich ekonomické
pozadí. Mnohde se nejedná o autonomní mediální průmysl - za některými novinami
stojí velký byznys, spíše domácí (Figaro patří zbrojařskému molochu Dassault a rovněž
skupina Lagardère dříve produkovala dopravní a vojenskou techniku). Co je důležitější,
inzertní trh ve Francii není příliš rozvinutý a noviny do velké míry závisejí na státních
dotacích a úlevách – a o těch každoročně hlasuje parlament (Charon 2004, Jouët 2010).
Velký význam pak mají veřejnoprávní televize a rozhlas, do jejichž fungování exekutiva
může zasahovat. Státní monopol na televizní vysílání skončil až v 80. letech. Rovněž
Agence France-Presse, jedna ze tří dominantních zpravodajských agentur světa, je silně
závislá na státu.
Formálně stát vstupuje do obsahů médií jen málo, nejsou příliš regulovány. Za
pozornost stojí značné omezování politické reklamy a také ochrana osobnosti – ta je ve
Francii jedna z nejvyšších na světě, média se tak zdráhají publikovat skandály, pomluvy
atp. (Kuhn 2004, 27). Bulvární i seriózní média se obávají soudní dohry i to, že s nimi
politici přestanou mluvit.
Od toho (a patrně také od státních dotací) se odvíjí skutečnost, že ve Francii prakticky
neexistuje senzacechtivý bulvár (ani žádný bulvární deník, nepočítají-li se sportovní) a i
„neelitistické“ noviny poskytují celkem seriózní zpravodajství o různých tématech
(Jouët 2010, 159). „Ve srovnání s britskými protějšky je francouzský bulvární tisk – la
presse indiscrète – poměrně mírný. Týdeníky jako France Dimanche, Voici, Ici Paris,
Gala a Entrevue zažívají své nejlepší chvíle během letních prázdnin“ (Lamizet & Tétu
2008, 215).
Až v novém tisíciletí se – opožděně – ve Francii silněji rozmáhají trendy typu
bulvarizace, infotainment, „dumbing down“, medializace soukromého života politiků.
Často se kritizuje prolínání celebrit s politikou – pro něž se vžil název
„peopolisation/pipolisation“ či „peopolitique“, od anglického „people“, které si zde
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francouzština vypůjčila pro osobnosti, celebrity. Dakhlia termín datuje do roku 2002,
kdy se jím upozorňuje na zintenzivnění takových trendů, hlavně v souvislosti s
prezidentskými volbami téhož roku (2008, 2). Do kampaně se nově zapojily i manželky
kandidátů, politici se více prezentují i v nezpravodajských médiích a formátech (bulvár,
či spíše tzv. presse people, talk show atp), přátelí se s celebritami showbusinessu.
Peopolisation tak mají na svědomí primárně politici, až ve druhém sledu se jí
přizpůsobují média. „Mediatizace intimního života ve francouzském politickém
zpravodajství není sama o sobě nic nového. Příklady lze najít až v 50. letech, hnány
založením fotografického magazínu Paris Match v roce 1949. Z pohledu politiků ovšem
došlo k pozoruhodné profesionalizaci tohoto aspektu kampaní. Jde o část strategie
public relations zaměřená ne jen na image projection a sebeprezentaci, ale také na
kontrolu obrazu a sebeobranu“ (Kuhn 2004, 33).
„V roce 2003 dochází k druhému akceptování slova 'peopolisation', totiž příklon všech
médií k formám a obsahům presse people“ (Dakhlia 2008, 10). Zajímavé je, že to činí
spíše seriózní média, totiž zpravodajské deníky a týdeníky, potažmo „picture
magazines“ jako Paris Match nebo VSD. Pro presse people je politika pořád nudná.
Zpočátku měli francouzští politici prezentaci svého osobního života pod kontrolou, ale
brzy se jim to vrátilo jako bumerang. „Propůjčit se propagační peopolizaci znamená
otevřít Pandořinu skříňku“ (Dakhlia 2008, 5). To je právě případ Nicolase Sarkozyho,
viz níže. I tak jsou ale novináři opatrní. Zpravidla skandální informaci vypustí, až když
už prosákne například v zahraničních médiích, nebo v případě politiků, kteří sami svůj
osobní život prezentují v politickém boji – jako v kampani k prezidentským volbám
roku 2007 (Dakhlia 2008, 8).
I ve Francii a na jihu Evropy se projevuje „modernizace“ a logika mediálních trhů:
„Může to mediální organizace učinit méně závislé na politických dotacích, nahradit
marketingem politická kritéria v rozhodování o zpravodajství a odradit identifikaci se
s konkrétními politickými postoji. Rovněž by to mohlo způsobit, že mediální podniky
budou příliš drahé a většina politiků ani průmyslníků si je nebude moci dovolit koupit
z čistě politických motivů“ (Papathanassopoulos 2008, 199). Komercionalizace médií
tak může vést k depolitizaci jejich obsahu, souběžným trendem je ztráta zájmu o
politické zpravodajství (Spitz 2004).
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Na krizi politické legitimity a rozmach logiky marketingu ve Francii upozorňuje
zmiňovaný Véron, včetně třeba používání průzkumů veřejného mínění a dominanci
televize v politické komunikaci. Souvisí to s liberalizací ekonomiky a politiky, totiž
jejich vzdalováním: „Média se postupně artikulovala na spotřební trh: jsou to ona, kdo z
průmyslových společností udělal konzumní společnosti“ (1995, 208).
Mediatizaci francouzské společnosti včetně politiky explicitně zmiňuje Jouët: „média
pravděpodobně přispěla k rozšíření záběru publika o spletitost národních a zahraničních
veřejných věcí, ačkoliv dramatizace a trivializace zpravodajství v dominantních
médiích, hlavně televizi, souběžně vedly ke zhoršení normativní debaty“ (2010, 169).
Nicolasi Sarkozymu se věnuje Musso (2008, 2009), který jej přirovnává k italskému
mediálnímu

magnátovi-politikovi

Silviu

Berlusconimu

a

hovoří

dokonce

o

mediatizovaném, populistickém „sarkoberlusconismu“.
Hojné jsou ve Francii průzkumy veřejného mínění a popularity politických osobností či
témat, Kuhn ji v tom řadí ke světové špičce. „Toto měření teploty národa v množství
politických otázek v průzkumu veřejného mínění, v kombinaci s frekvencí voleb,
přispělo k existenci ‚permanentní kampaně, kdy političtí aktéři konstantně soupeří na
tržišti o voličské preference a zaujímají pozice pro další volební bitvu“ (Kuhn 2005,
310).
Esser na případu sound bites a image bites (kdy je v televizi někdo vidět, ale ne slyšet místo toho zní voice-over) dospívá k závěru, že novinářská praxe (tedy mediální logika)
se napříč zeměmi dost podobá: „Několik z našich výsledků poukazuje na existenci
nadnárodní zpravodajské logiky, která je pravděpodobně výsledkem rozšíření
novinářských standardů a hodnot. Evidence nadnárodní zpravodajské kultury se jeví ve
formě několika jednotných/stejných novinářských praktik“ (2008, 422). Ovšem země od
země se liší míra, do jaké se noviny řídí mediální logikou oproti politické logice.
Celkově vzato se mediatizace francouzské politiky a jednotlivých politiků, alespoň v
poslední době, bude lišit od anglosaských či severoevropských zemí jen v detailech. I
francouzská praxe sleduje obecné trendy (modernizuje se či amerikanizuje) a pro
Nicolase Sarkozyho to platí dvojnásob, jak ukážu níže. Mediatizace politiky sama o
sobě má ve Francii docela tradici, novinkou je však kombinace s permanentní kampaní.
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Jestli bude v něčem jeho případ zvláštní, tak hlavně nevídanou, snad až zbytečnou
intenzitou mediatizace –z toho titulu, že francouzská média se relativně víc zajímají o
politiku (včetně zahraniční) a politici se nemusejí tolik přizpůsobovat mediální logice,
aby dostali prostor. Pro Sarkozyho navíc hrála spousta vedlejších okolností, v prvním
roce v úřadě v nastolování agendy takřka neměl konkurenci. O to víc se Sarkozyho
iniciativa jeví jako projev permanentní kampaně.

2

OPERACIONALIZACE

2.1 Cíl práce
Má studie se řadí do poměrně malého počtu prací o mediatizaci politiky a trvalé
kampani. Na zahraniční/evropskou politiku se zatím koncept používal jen minimálně,
stejně tak jsem neobjevil žádnou práci, jež by zkoumala konkrétně jednu politiku či
událost – obvykle se zkoumá makro úroveň, v lepším případě na příkladech prezidentů a
premiérů. Proto je mé dílo v první řadě sondou s ambicí poodhalit, jak se mediatizace
konkrétně v praxi projevuje a co lze v tomto kontextu dále zkoumat. Budu ověřovat
platnost teorie mediatizace jednak v zahraniční politice, jednak na konkrétních
politikách a iniciativách. Zároveň teorii posunu o krok dál v tom, že poukážu na
dynamiku mediatizace a trvalé kampaně.

2.2 Vymezení případu
Budu sledovat případ iniciativy Nicolase Sarkozyho, původně pod názvem
Středomořská unie, z níž se nakonec stala Unie pro Středomoří. Zajímá mě proces jejího
vzniku a vytváření, nikoli už její pozdější (ne)fungování.
Časové ohraničení výzkumu je dost konkrétní, budu rozebírat vývoj Sarkozyho
iniciativy od první zmínky prezidentského kandidáta v projevu v Toulonu v únoru 2007
do schůzky ministrů zahraničí Unie pro Středomoří v Marseille v září 2008, která
dořešila základní principy fungování.
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2.3 Hypotézy
Klasické časosběrné studie o mediatizaci pozorují, jak v politické sféře narůstá mediální
logika. V mém případě však bude trend či dynamika v zásadě opačná, totiž jak v kolizi s
realitou musí vysoce mediatizovaná iniciativa (totiž předvolební slib) přibírat politickou
logiku.
Výchozí předpoklad je, že Nicolas Sarkozy všeobecně jednal do velké míry podle
mediální logiky a vedl trvalou kampaň, středomořský projekt pak měl být jednou z řady
„vyhypeovaných“ (parafrázuji-li Louwa, 2004) iniciativ majících za cíl dominanci
mediální agendě.
H1 Projekt Středomořské unie začal jako součást předvolební kampaně a tudíž byl
velice mediatizovaný (hype), i podstata návrhu byla vytvořena s velkým důrazem na
mediální logiku.
H2 Pak se projekt posunul do sféry skutečné politiky, a jak zaznívaly reakce z dalších
zemí, prezident Sarkozy jej musel měnit, vycházet vstříc kritice, tedy sledovat
politickou logiku. Ne však zcela, stále šlo o tentýž návrh a mediatizace a permanentní
kampaň byly stále znát. Posílení politické logiky nemusí automaticky znamenat ústup
od mediální, Sarkozy nadále vyhledával publicitu.
H3 Hannoverským kompromisem prezident Sarkozy víceméně ztratil kontrolu, nemohl
už příliš ovlivnit výslednou podobu. Na druhou stranu mu to uvolnilo ruce a mohl
projekt, za nějž pak byla do velké míry zodpovědná Evropská komise a celá EU, zase o
to víc využívat k sebeprezentaci; mediální logika tak opět nabývá na síle. Tak tomu bylo
i na zakládajícím summitu a schůzce ministrů zahraničí, kde šlo dost o image.

2.4 Metody
Kvalitativní výzkum konkrétní události či případu, který by se dal replikovat na oblast
jednotlivých, pokud možno zahraničních/evropských politik, jsem neobjevil, nemůžu se
opřít o ověřené, přesně definované výzkumné rámce. Práce, vycházející z teoretického
ukotvení Mazzoleniho, Schulze a Strömbäcka, spíše zkoumají obecné trendy, například
pronikání mediatizace do parlamentů, k čemuž využívají zejména kvantitativní metody
založené na anketách/ interview s politiky a novináři. V Izraeli Cohen, Tsfati & Sheafer
(2008), v Dánsku Elmelund-Præstekær, Hopmann & Nørgaard (2011), v Belgii
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Driessens et al (2010); v Německu Spörer-Wagner & Marcinkowski (2010) či
Kepplinger (2002), který porovnal parlamentní aktivity (interpelace) s obsahovou
analýzou zpravodajství velkých deníků. Na úrovni jednotlivých případů, politik či
osobností je prací málo. Kunelius a Reunanen (2011) jsou o něco konkrétnější, ptají se
po mediatizaci v kontextu tří ve Finsku aktuálních témat. Jejich metodou je také anketa.
Brommesson a Ekengren (2012) zase komparovali v čase rámcování a vyprávěcí
techniky v projevech lídrů tří zemí ve Valném shromáždění OSN.
Kvalitativní práce o mediatizaci politických vůdců nabízejí hlubší vhled, spokojují se
ovšem s empirickou metodou a navíc se věnují poměrně dlouhému období vlády, do
podrobností v jednotlivých momentech se tak příliš nedostávají. Heffernan (2006) takto
sleduje mediatizaci britského premiéra Tonyho Blaira. Komparaci vládních mediálních
managementů v Německu, Británii a USA provedla Pfetsch (2008), navázal na ni Kuhn
(2010) zkoumající Nicolase Sarkozyho. Obdobný přístup má Campus (2010), která
vedle Sarkozyho staví Silvia Berlusconiho.
V českém prostředí nedávno vzniklo o mediatizaci politiky a trvalé kampani pár
diplomových prací, například Fišerová (2009), Svobodová (2010) či Hannich (2012),
zakládají se na komparativní analýze předvolební kampaně, respektive obsahové
analýze zpravodajství.

Strömbäck doporučuje pro ověřování mediatizace provádět komparativní studie: „Pouze
skrze srovnání v čase je možné zkoumat proces mediatizace, a pouze skrze srovnání v
prostoru je možné zkoumat variace v míře, do jaké se politika v různých zemích stala
mediatizovanou – a jaké faktory mají vliv na mediatizaci politiky podél některé či všech
čtyř dimenzí“ (2011, 379). Já nicméně raději použiji studii jednopřípadovou, jež
umožňuje hlubší vhled do praxe.
Jelikož se jedná o pilotní práci, místo úzce zaměřené studie s jednou přísnou metodou a
omezeným souborem sledovaných proměnných se pokusím zmapovat důležité faktory v
mediatizaci zahraniční politiky a připravit půdu pro podrobnější výzkum jednotlivých
rozměrů. Kdybych se rovnou soustředil na jediný aspekt a metodu, řadu věcí může
zkreslit ignorování kontextu. Nebudu zkoumat míru, do jaké byl případ Středomořské
unie mediatizován, nýbrž dynamiku mediatizace. Současně se pokusím přispět i k
metodám zkoumání mediatizace na úrovni jednotlivých případů, politik, událostí – v
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zásadě není ještě vymezeno, co přesně by se mělo komparovat. Spíše až potom, jako
další krok, bude vhodné a možné provést komparativní analýzu mého případu s
nějakým obdobným. Z repertoáru druhů případových studií půjde o heuristickou studii,
(George & Bennett 2004, str. 74), která „induktivně identifikuje nové proměnné,
hypotézy, příčinné mechanismy a příčinné cesty“.
Pro analytické účely zjednoduším jednotlivé pojmy. Permanentní kampaň zredukuji na
snahu dostat se do médií, získávat publicitu, a to pokud možno pozitivní – tedy
nastolovat agendu a rámce. Podřízeným termínem (nástrojem permanentní kampaně) je
mediatizace - tou budu mínit adaptaci na mediální logiku. Ta se projevuje ve formě
prezentace i v obsahu, totiž v politické komunikaci i v samotných politikách.
Mediatizace obsahu v mé studii bude znamenat přizpůsobování se zpravodajským
hodnotám, mediatizace politické komunikace vedle toho i využívání vyprávěcích
technik. Zvláštní kategorií je personalizace, která je projevem mediatizace i
permanentní kampaně, ovšem jedná se o obecnější politický trend s několika rozměry.
Používám metodu sledování procesu (process-tracing), vhodnou pro prvotní sondy
(George & Bennett 2004, Checkel 2009). Můžu tak identifikovat proměnné a kauzální
mechanismy až v průběhu práce, nemusím je mít přesně dané od začátku či dokonce
kvantifikované (například nebudu měřit počet Sarkozyho vystoupení na dané téma ani
provádět obsahovou či diskursivní analýzu). Zejména budu sledovat, jak Sarkozy
modifikoval svůj návrh v reakci na zpětnou vazbu od dalších zemí a jakým způsobem to
prezentoval. Z druhů rozboru procesu, jež nabízejí George a Bennett, odpovídá mým
potřebám analytické vysvětlení, které „přeměňuje historickou naraci v analytické
kauzální vysvětlení, usazené v explicitních teoretických formách“ (2004, 210-212).
Ideálně by sice metoda sledování procesu měla sledovat kauzalitu nepřerušenou od
začátku do konce a z ní vyvodit, proč právě případ dopadl tak, jak dopadl: „Zkoumanou
souvislost mezi nezávislou a závislou proměnnou se snaží rozložit do řady kroků, které
mají tuto souvislost zprostředkovat. Jde o identifikaci i těch nejmenších součástek
kauzálního mechanismu. Rozklad pokračuje do takové úrovně souvislostí, kdy jsou tyto
souvislosti uznány jako evidentní (Drulák 2008, str. 18). To zde nebude úplně možné,
ale ani nutné – mediální logika se může projevovat v každý moment jinak a jinou
měrou, bez nutné návaznosti na komplexní předchozí vývoj – byť předpokládám, že
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obvykle Sarkozy reagoval na kritiku. Politická logika podléhá kauzalitě více, ale já
nezkoumám vlastní politické rozhodování, nýbrž jeho mediatizaci. I tak je sledování
procesu vhodnou metodou, jde mi o to identifikovat konkrétní projevy a aspekty
mediatizace a permanentní kampaně v čase, byť tedy netvoří jednu příčinnou cestu, ale
spíš několik vláken a větví, tedy několik dílčích kauzalit. Metodou sledování procesu
identifikuji neuralgické body, tedy momenty, v nichž se něco významného změnilo
nebo mohlo změnit. Nepůjde postihnout, kdy přímo se Sarkozy a jeho lidé rozhodli,
nicméně v politice je důležité, kdy to dali vědět. Zpravidla tedy půjde o projevy, tiskové
brífinky, vystoupení v médiích a o politické schůzky, jednání, konference atp.
Předpokládám, že nelze přesně měřit politickou a mediální logiku či jejich poměr, budu
se tedy vyhýbat závěrům, že převážila ta či ona. Nemusí totiž nutně znamenat, že s
nárůstem politické ustupovala mediální logika či naopak, vše je velmi relativní a
abstraktní, spíš je třeba sledovat každou zvlášť.

2.5 Výzkumné otázky
Mediatizace, tedy přizpůsobování se mediální logice, se projevuje řadou zmíněných
způsobů. Celkově i v každém neuralgickém momentu budu sledovat několik aspektů:
Jakým kanálem byl vývoj prezentován; kdo to oznamoval (personalizaci); zpravodajské
hodnoty; vyprávěcí techniky a rámce; a na co dané sdělení reagovalo.
Jakým způsobem, jakým kanálem byl projekt prezentován, dojednáván a obměňován?
Přímá bilaterální jednání (nakolik byly výsledky zveřejněny?), prohlášení, skrz média, v
nadnárodních institucích či mezinárodních setkáních atp.
Personifikace – totiž nakolik projekt prezentoval a dojednával Nicolas Sarkozy, nakolik
lidé z jeho kabinetu a nakolik příslušné instituce, diplomaté.
Kdo s kým jednal? Nebo alespoň, která jednání byla veřejně prezentována?
Na co ještě Sarkozy reagoval, nebo mohl reagovat? Například průzkumy veřejného
mínění, jež by UM zmiňovaly?
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Zpravodajské hodnoty – kde se které objevovaly? Které Sarkozy a spol. do svých
sdělení vnášeli (zvlášť, když z politického hlediska nemuseli)? Z pohledu politického
aktéra lze ovlivnit jen některé. Z množiny zpravodajských hodnot podle Galtunga a
Ruge připadá pro můj případ v úvahu:
jasnost/jednoznačnost/jednoduchost – prezentaci lze zjednodušovat
souznění – připomínáním aktuálních témat a problémů
blízkost – v zásadě totéž, dá se připomínat, že středomořské země jsou Francouzům
blízké
práh pozornosti/rozměr … mohou nafukovat význam
do jisté míry i překvapení
personifikace – politiku lze prezentovat jako příběh jednotlivců, třeba i tím, že se
politici nechají fotit a natáčet
elitnost osob – komunikovat budou spíš prominentní osobnosti než např. úředníci, ale i
tiskoví mluvčí (také je možné se na elitní osoby alespoň odvolávat, stejně jako na elitní
národy);
negativita – zde zejména hrozby či problémy.
Z nabídky Winfrieda Schulze (1982, příloha I) využiji dále:
úspěch (pozdějšími autory rozšířený ještě o potenciální úspěch/zisk – viz Eilders 2006,
tabulka 1)
kontroverzi (politický spor, ostrá debata,...)
hodnoty (lidská a občanská práva, životní prostředí,...)
účast (concern – ve vztahu k osobním zkušenostem, životním podmínkám či potřebám
mnoha lidí), emoce.
Stejně důležité a vypovídající je pro výzkum mediatizace vycházení vstříc
zpracovatelským hodnotám, tedy třeba jak rychle museli aktéři reagovat, aby stihli
komentovat události či jednat do uzávěrek večerních zpráv. Středomořská unie však byl
relativně pomalý projekt, který nereagoval na horké události ve světě, Nicolas Sarkozy
zde byl pánem svého času. Počítám, že nebylo potřeba se uzávěrkám přizpůsobovat,
většinou nebyl problém počkat třeba na další den. Komunikace s novináři zde v tomto
ohledu prakticky nic nestálo v cestě, Sarkozy kvůli tomu nemusel vynakládat zvláštní
úsilí a brát ohledy. Po jednáních byly běžné tiskové brífingy, prezident a jeho tým
mluvili s novináři a nechávali se natáčet. Navíc, pokud probíhala nějaká jednání bez
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vědomí novinářů, obtížně se o tom dozvím i já – snad až za nějakou dobu, třeba až
vyjdou paměti přímých účastníků.
Za pozornost ovšem stojí soundbites – zařadil bych je spíše ke zpracovatelským
hodnotám, byť úzce souvisí se srozumitelností, jednoznačností, personifikací či
vizualizací.
V praxi je obtížné, ba nemožné extrahovat jednu zpravodajskou hodnotu od druhé, bylo
by velkou abstrakcí provádět obsahovou analýzu přísně podle určité množiny
zpravodajských hodnot. Obvykle se kombinují a sčítají, třeba v případě politického
zpravodajství jde zpravidla ruku v ruce personifikace a vztah k elitním osobám. Také
nabývají různé míry, nejde jen rozlišit, zda zpravodajská hodnota přítomna je nebo není,
a tato míra či intenzita ještě může mít několik rozměrů (jak moc elitní je daná osoba či
národ a jak moc se jich daná událost týká – mnohé noviny rády napíší o prkotině, která
se přihodí prezidentovu bratru). Nezbývá, než zpravodajské hodnoty identifikovat
každou zvlášť, událost od události a jen zhruba naznačit jejich sílu.
Jako druhý faktor vedle zpravodajských hodnot uvádí Strömbäck vyprávěcí
(storytelling) techniky. Možná by se daly zahrnout do užívaných zpravodajských
hodnot (nacházejí se na pomezí obsahu a formy politické komunikace a úzce souvisí se
zpravodajskými hodnotami, třeba s jednoznačností, srozumitelností, dramatizací,
emocemi, personifikací...), nicméně pro výzkum mediatizace a permanentní kampaně se
jeví vhodné je použít stejně, jako to činí Strömbäck už kvůli návaznosti na ostatní
studie. Budu v souladu s ním sledovat polarizaci, intenzifikaci, vizualizaci (jen do
omezené míry, souvisí hlavně s televizí), stereotypizaci a rámcování politiky jako
strategické hry či dostihů (2008, 233). Jak jsem již řekl, zvláštní kategorií je
personalizace – patří jak ke zpravodajským hodnotám, tak k vyprávěcím technikám, ale
má i politické vysvětlení. Její zařazení nicméně nehraje roli, budu ji sledovat tak jako
tak.
Je samozřejmě možné, že se v průběhu objeví další otázky a aspekty, které bude stát za
to zkoumat.
Vedle mediální logiky se pokusím zaznamenávat i projevy (či absenci tam, kde by byla
namístě) politické logiky. Chybí ovšem přesná, analyticky použitelná definice pojmu či
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jeho aspektů, spíše tedy budu postupovat intuitivně. V případě Středomořské unie si
budu všímat aspektů europeizace, jak jsou logika vhodnosti a koordinační reflex, hlavně
ale celkového politického kontextu.
Na závěr budu moci díky zmapování zpravodajských hodnot, které se snažili naplňovat
Sarkozy a jeho lidé, zhodnotit, zda (či nakolik) měly konkrétní projevy mířit na domácí
voliče, na zahraniční publika, či na elity, zejména elity a představitele potenciálních
partnerů středomořského projektu.

2.6 Zdroje
„Data pro sledování procesu jsou převážně kvalitativní povahy, mohou zahrnovat
historické memoáry, expertizy odborníků, rozhovory, zprávy v tisku a dokumenty“
(Checkel 2009, str. 116).
Mým primárním zdrojem jsou projevy Nicolase Sarkozyho a jeho úzkých
spolupracovníků. Několik jich bylo klíčových, hlavně ze začátku. Málo ale odrážejí
proces politického vyjednávání v pozdějších fázích. Navíc by nebylo úplně věcné
srovnávat tři velké Sarkozyho proslovy s tiskovými brífinky po jednáních se
zahraničními partnery.
Hodně budu vycházet ze zpravodajství – jednak je dobře dostupné, jednak to přímo
souvisí s předmětem zájmu. Víc než na tištěných (psaných) médiích se obvykle
mediatizace projevuje v televizi, pro kterou je výroba zpráv náročnější a její mediální
logika je patrně vzdálenější od politické než logika zpravodajského tisku, televize je
však nepoměrně náročnější ke zkoumání než archiv tištěných a online novin. Z téhož
důvodu budu ignorovat i fotografie tištěných médií.
Jsem si vědom paradoxní ironie, že zkoumám mediatizaci politika a jeho politiky a
spoléhám přitom do velké míry na média, jež pravděpodobně zkreslují podle téže
logiky. Ze zpravodajství nemusí být potom zcela jasné, do jaké míry mediální logiku
vyzdvihuje politik a nakolik novinář.
Věřím ale, že takové zkreslení omezím na snesitelnou míru sledováním široké a pestré
řady médií i doplněním o jiné než žurnalistické zdroje (mediace je sice dnes dominující
mód politiky, zejména díky internetu je však někdy snadné dohledat i jiné kanály a
zdroje, v prví řadě plné texty projevů, tisková prohlášení...). Také si troufám tvrdit, že
zpravodajské agentury zkreslují o poznání méně než deníky. Nemusejí tolik
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zjednodušovat – ani kvůli čtenářům, ani kvůli rozsahovému omezení; sledují události
kontinuálně a celkem podrobně; a jejich prvotní motivací není lákat čtenáře. O zprávy
AFP, AP a Reuters se ze všech těchto důvodů budu hodně opírat.
Vedle toho předpokládám, že Sarkozy sám vlastně takové zkreslování umožňuje, počítá
s ním a možná mu dokonce vyhovuje. Ostatně tu má s novinami stejný cíl – dosáhnout
co největšího počtu recipientů. Navíc myslím, že půjde v konkrétním případě rozpoznat,
pokud některou zpravodajskou hodnotu „vytvářel“ on sám – co řekl, kdy, komu,
novináři zpravodajské hodnoty události nevytvářejí, jen akcentují.
Média jsem nevybíral přísně systematicky - jelikož nezkoumám výsledný mediální
obraz či Sarkozyho úspěch v nastolování témat, není nutné mít přesně vymezený,
koherentní soubor zdrojů. Naopak je záhodno použít co nejpestřejší výběr, abych mohl
identifikovat co nejvíc možných aspektů; spíš jsem se s ohledem na metodu sledování
procesu řídil logikou „každá informace dobrá“. Základem je archiv Factiva, který
zahrnuje většinu velkých francouzských deníků, některé z anglicky psaných zdrojů, a
rovněž tři zmiňované agentury i dva specializované bruselské zdroje – Agence Europe a
Europolitique. K tomu jsem hledal zprávy deníku Le Monde, serverů z rodiny EurActiv,
online deníků European Voice a EUobserver. Další noviny jsem pak konzultoval
nesystematicky.
Za třetí využiji výsledků jiných prací o Nicolasi Sarkozym, francouzské zahraniční
politice, středomořských politikách atp, i když třeba neměly v hledáčku přímo
mediatizaci - i nepřímo ji z nich půjde odvodit.

3 KONTEXT
3.1 Historie
Dějinný exkurz ukazuje, že ve většině ohledů nebyla historie kolem Středomořské unie
ničím nová, obdobné, ne-li identické spory se už vedly v minulosti. První evropské
iniciativy ve Středomoří (ostatně první politické iniciativy, jež operovaly se Středomoří
jako s celkem) se objevily v 70. letech v kontextu Evropské politické spolupráce;
jednalo se o Globální středomořskou politiku a Euro-arabský dialog. Už tehdy rozpory
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uvnitř Evropských společenství

nastolily dodnes přetrvávající prvořadou otázku

evropské zahraniční politiky, totiž problém rovnováhy mezi jižním a východním
zaměřením. I jako protiváhu Östpolitik německého kancléře Willyho Brandta začal
francouzský prezident Georges Pompidou po svém nástupu posilovat francouzské
vztahy se všemi zeměmi západního Středomoří (s Maghrebem včetně Libye i se
Španělskem) a brzy nato začal totéž prosazovat na půdě ES; do jisté míry i pro posílení
upadajícího velmocenského statusu a prestiže jeho země (Bicchi 2007, str. 88-90). V
reakci na ropný šok se začalo mluvit také o Euro-arabském dialogu (EAD). I zde se
iniciativy chopila Francie, na rozdíl od obchodně zaměřené GMP měl dialog explicitně
politický charakter (Gomez 2003, str. 31).
Po stagnaci vztahů s arabským Středomořím způsobenou jižním rozšířením EU přišla
Obnovená středomořská politika (RMP – Renovated Mediterranean Policy, někdy též
Redirected Mediterranean Policy). Spíše jen revidovala GMP, ale vedle zvýšení
rozpočtu přinesla i kvalitativní změny. Mezitím v únoru 1989 vznikl Svaz arabského
Maghrebu (UMA).
V první polovině 90. let připadla role lídra euro-středmořoské politiky Španělsku, které
se začalo hlásit o roli v mezinárodních vztazích. Francie dělila své zahraničněpolitické
ambice mezi jih a východ, podobně jako Itálie. Obě dvě země však se Španělskem (a s
Komisí) spolupracovaly, na rozdíl od 70. let, kdy byla znát evropská rivalita. První
taková iniciativa Španělska měla být mimo rámec ES, podpořeno Itálií navrhovalo
Konferenci o bezpečnosti a spolupráci ve Středomoří (CSCM). Prezentovalo ji na
summitu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (září 1990 v Palmě) a podle
jejího modelu měla mít tři koše; účastnit se měly i státy „mající zájmy“, nikoli ovšem
explicitně jmenované. Madrid však nepřesvědčil ani své evropské partnery a iniciativa
zapadla. Negativně se stavěla i Francie: jednak byla proti (předpokládané) účasti USA,
jednak prosazovala svůj projekt 5+5. Toto forum se čas od času setkalo, ovšem nikdy
nebylo operativní institucí. Pohořelo pak na politickém napětí mezi oběma břehy.
Evropští účastníci bojkotovali Libyi kvůli vyšetřování výbuchu letadla v Lockerbie,,
úplně dialog zamrzl poté, co roku 1992 alžírská junta zrušila volby, neboť v prvním
kole vyhráli islamisté (Gomez 2003, str. 53).
I po neúspěchu CSCM španělští diplomaté pokračovali v úsilí, organizovali množství
seminářů a debat, nejen s politiky a úředníky, ale i univerzitami, think tanky. Ke
španělským aktivitám se od roku 1994 přidávala Francie, posílily spolupráci a začaly
prosazovat středomořskou politiku na agendu nové Společné zahraniční a bezpečnostní
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politiky. Španělsko získávalo podporu pro velkou konferenci a v prosinci essenská
Evropská rada jednomyslně označila Středomoří za prioritní oblast.
„V zákulisí se dohoda uspořádat konferenci utvořila z části z mezivládní domluvy,
v které středomořské členské státy akceptovaly, že východní rozšíření bude prioritou
EU číslo jedna výměnou za významné politické gesto směrem k jihu“ (Gomez 2003, str.
70).
Po principiální dohodě následovala jednání o financování. Francie se Španělskem a
Komisí čelily v této otázce odporu severních členů a hlavně Německa (čistých plátců do
rozpočtu EU), které preferovaly liberalizaci obchodu, zatímco jižní členské státy chtěly
středomořským partnerům pomáhat hlavně rozvojovou pomocí (trade × aid). Po
usilovných jednáních na summitu v Cannes (Španělsko dokonce naznačilo hrozbu veta
chystanému východnímu rozšíření EU) nicméně státy nalezly kompromis a přijaly
návrh deklarace (Bicchi 2007, str. 166-167). Deklarace byla přijata na barcelonském
summitu 27. a 28. listopadu 1995, ustanovila strukturu tří košů: 1. politickobezpečnostní, 2. ekonomický a 3. sociální, kulturní a lidské partnerství
„Text byl opravdovou perlou diplomacie, narážení na ožehavá témata jako UN resoluce,
Smlouva o Nešíření Jaderných Zbraní, sebeurčení lidí, boj proti terorismu. (…) EMP
tudíž vytvořila strukturu s potenciálem přeměnit geografickou blízkost v opravdovou
spolupráci a partnerství a tímto tedy „stvořila“ Euro-Středomořský region“ (Bicchi
2007, str. 169).
Oproti projednávaným asociačním dohodám i předchozím středomořským politikám
Evropy se jednalo o novum hlavně tím, že přinášel skutečně multilaterální přístup – tedy
až na to, že EU naprosto dominovala, jižní partneři byli prakticky postaveni před
hotovou věc.
Nejprve na agendě Euro-středomořského partnerství stále převládaly ekonomické
otázky, s přelomem tisíciletí, vývojem samotné EU a hlavně po útocích 11. září 2001 (a
11. března 2004 v Madridu a 7. července 2005 v Londýně) se těžiště přesunulo k
bezpečnosti a migraci.
„V důsledku se středomořská politika EU zamotala v nejednoznačnosti. Zatímco na
jedné straně podporovala v sousedních zemích politické reformy, demokracii a svobodu,
na straně druhé namísto uvolnění EU omezila svobodu pohybu – zvlášť co do
migračních politik – aby dostála svým bezpečnostním požadavkům“ (Tasche 2010, 54).
Byl vytýčen cíl vytvořit euro-středomořské pásmo volného obchodu do roku 2010,
Úplné otevření trhů se nicméně stále nekonalo, zejména pokud šlo o zemědělské
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produkty a o služby vůbec – k nevoli některých arabských zemí. Právě ale podpora
jižního exportu a příliv investic měla být hlavním lákadlem a důvodem pro zapojení
arabských zemí. Jenže se nepodařilo nalákat soukromý kapitál, s výjimkou
energetického sektoru, na kterém do velké míry druhý koš závisel, jiné rozvíjející se
regiony světa na tom v tomto ohledu byly podstatně lépe
„Narůstala kritika nesoudružnosti a neefektivity středomořské politiky EU. Většina
pozorovatelů se shodla, že EMP nedosáhl skutečných výsledků k vytvoření
středomořského prostoru míru, stability a prosperity“ (Tasche 2010, 55). Valencijský
akční plán z roku 2002 zavedl princip udržitelného rozvoje a také nové možnosti úvěrů
od Evropské investiční banky – později FEMIP, jež mají doplnit finanční program
MEDA (pak nahrazen ENPI).
Na přelomu tisíciletí se na jistou dobu obnovila iniciativa 5+5, proběhlo několik
schůzek ministrů různých odvětví a též summit v Tunisu v prosinci 2003. Ustavičně se
zdůrazňovalo, že nejde o projekt konkurenční, nýbrž komplementární k EMP, což
ostatně akceptovala i euro-středomořská konference v Neapoli; schůzek se také
zúčastnili zástupci unijních institucí. Opět padaly argumenty, že v menším počtu zemí
se půjde lépe domluvit (a vyhnout se zejména palestinské otázce), iniciativa měla dospět
k „'posílené spolupráci', jež aspirovala být 'víc než přidružením, ale méně než vstupem'
(a lépší než 'sousedství')“ Henry 2004, str. 22). Jenže i rozhovory 5+5 se zadrhly na
alžírsko-marockých

sporech

a

na

chování

Muammara

Kaddáfího,

nedávno

rehabilitovaného
„Další reakce na ochablost Barcelony následovaly ve Francii ve zrychleném rytmu v
posledním roce prezidentství Jacquese Chiraka: v jednom roce byla k vidění 'obroda'
euro-arabského dialogu bez budoucnosti (duben 2006), iniciativa 'Středomořského
kulturního ateliéru' (září 2006), posílení francouzsko-maghrebského partnerství
ministrem zahraničních věcí (březen 2007)“ (Henry 2008xy, 39)
Opět z napětí mezi východním a jižním rozměrem evropské zahraniční politiky vzešla
Evropská politika sousedství (ENP) – původně měla být jakousi protiváhou k EMP,
neboť směrem na východ od nastávajících nových členů neměla EU žádný politický
rámec. Až později se do projektované ENP přidalo i Středomoří. Politiku vůči východní
Evropě už roku 1999 navrhovalo Polsko z pozice kandidátské země a budoucího strážce
východní hranice (Kratochvíl & Tulmets 2010). Pár let se diskutovalo, zda se má omezit
na pár postsovětských států, nebo mít extenzivní záběr od Ruska po Maroko. V prosinci
2002 předseda Komise Romano Prodi přednesl řeč, kde nabízel „všechno kromě
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institucí“. Středomořské členské státy se obávaly, že by vznik východní politiky jižní
sousedy relativně znevýhodnil, takže byly také do ENP zahrnuty. S tím souvisela i
změna názvu z „Širší Evropy“ na Evropskou politiku sousedství (někdy se též mluvilo o
„proximity policy“), neboť původní název mohl evokovat výhled na členství v EU. Ve
stejnou dobu byly vypuštěny balkánské státy, jež tento výhled měly. Brzy nato odmítlo i
Rusko, chtělo zvláštní partnerství (Natorski 2008; srov. ). Během roku 2004 byly
přizvány i státy jižního Kavkazu: Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie. O leadership v ENP,
respektive o její podobu soupeřila Komise se sekretariátem Rady, převážila ovšem
Komise se svou čerstvou zkušeností s východním rozšířením. Ostatně Task Force
„Wider Europe“ vznikla v generálním ředitelství Rozšíření (brzy se ale přesunula do GŘ
Relex) a skládala se hlavně z úředníků a expertů s těmito zkušenostmi. Odborníci z
generálního ředitelství pro vnější vztahy a hlavně z útvarů pro Středomoří a pro Blízký
východ nebyli vůbec konzultováni (Del Sarto & Schumacher 2005, str. 27). Ve svém
charakteru byla ENP přísně bilaterální – založená na akčních plánech, politická diskuse
byla jen minimální a bez vazby na zbytek témat (Bicchi 2011, 15-16).
Opět ale měla jižní dimenze navrch a nové východní sousedství nespadalo do žádného
multilaterálního rámce. To se pokusilo změnit Německo, chystající se na předsednictví
v Radě, s iniciatiou ENP+. Ovšem plán neprošel – v první řadě kvůli rozporům zastánců
„jižního“ a „východního“ křídla Evropské politiky sousedství v otázce zdrojů. „Kvůli
jeho vrozené a jasné subjektivitě s návrhem nesouhlasily středomořské země Unie a
nejzřetelněji Španělsko, což návrh odstranilo z agendy Berlína“ (Oktay 2007, 11). „Ve
světle opozice vyjádřené především Komisí zvolila spolková republika brzy (dokonce
před počátkem svého předsednictví) jemnější přístup stavěním na stávající spolupráci
ENP a jejích nástrojích. To otevřelo cestu úzkým konzultacím s Komisí. Několik
dokumentů Komise bylo následně formulováno s pomocí německého vstupu. Tímto
způsobem byly německé iniciativy (s jasně národní příchutí) přestrojeny a mohly být
'neutrálně' prováděny předsednictvím coby podpora dokumentů Komise“ (Lang 2008,
83).
Z dalších hraničních regionů EU je třeba zmínit Radu pobaltských států, Černomořskou
synergii, Severní dimenz , Nordickou radu, které každá fungují na trochu jiném základě,
vždy ale s účastí Evropské komise či EU jako celku, ne však všech členských států.
Je vidět, že Nicolas Sarkozy nenavrhoval nic převratně nového, když toužil po
kompaktnější entitě s omezeným členstvím a záběrem. Existovaly paralely v dalších
periferních oblastech EU, jakož i v historii euro-středomořských vztahů, většina z nich
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přímo posvěcená Evropskou unií - i když tady šlo spíš o diskuzní fóra než cokoliv
jiného. Starý je i spor mezi severním/východním křídlem a jižním o rovnováhu společné
externí politiky a zejména jejího financování z evropských zdrojů.
Bicchi (2007) na tomto poli vyvinula kompromis či hybrid mezi racionalistickými a
konstruktivistickými

přístupy k

evropské

středomořské

politice:

„idealistický

mezivládní“ přístup (ideational intergovernmentalism). Členské státy tady vnímá ne z
hlediska zájmů ani socializace jejich představitelů, ale co do jejich úsilí minimalizovat
nejistotu. Zkoumá, kdy a jakým mechanismem vznikaly nové evropské politiky v
daném regionu. Jsou zapotřebí tři předpoklady: okno příležitosti (window of
opportunity/policy window), přítomnost policy entrepreneura a kognitivní interakce
mezi členskými státy. Okno příležitosti nastane v případě kognitivní nejistoty, totiž
zásadní změny situace či prostředí. Lídry dále klasifikuje: „mohou jednat na základě
síly svého přesvědčení (jako 'věřící' - 'believers'), nebo mohou obecně usilovat o změnu
politiky (jako 'brokeři'), bez větší specifikace o detailech politiky“ (Bicchi 2007, 9).
Tuto teorii dál aplikuje na Sarkozyho Středomořskou unii ve vydání časopisu
Mediterranean Politics z jara 2011, jež Bicchi editovala spolu s Richardem Gillespiem.
Jednotliví autoři (Gillespie, Delgado, Schumacher) pak rozebírají role klíčových států.
„Francie se vyvinula od formy vůdcovství se silnými prvky unilateralismu k jednání
upřímného entrepreneura,“ konstatuje touto optikou Delgado (2011, 41).
Okno příležitosti lze podle Delgado (2011) identifikovat na všech třech úrovních –
mezinárodní, evropské a národní, od hospodářské marginalizace Středomoří a zhoršující
se izraelsko-palestinská situace přes stagnaci EMP i francouzské arabské/středomořské
politiky až po francouzský pocit ztráty vlivu. „Avšak, i když zde byly objektivní
důvody, které vytvořily toto okno příležitosti, nebylo to v daném čase tak evidentní.
V roce 2005 byly v rámci EMP přijaty nové cíle. Moment pro další přehodnocení měl
být rok 2010, ale Francie vybízela k dalšímu přezkoumání cílů o tři roky dříve, než se
předpokládalo. Některé země jsou schopné urychlit okno příležitosti, Francie a UFM
jsou toho dobrým příkladem. Volební rétorika a energetické aktivity Francouzské
diplomacie urychlily událost, která by se tak jako tak dříve či později, ovšem ne
okamžitě, uskutečnila“ (Delgado 2011, 41). Schwarzer a Werenfels (2008, 4)
připomínají, že Sarkozy nepřinesl nic moc nového ani co do obsahu projektů. Rotující
předsednictví se diskutovalo i v Barcelonském procesu, ale překážku představovala
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možnost, že by připadlo na Izrael. „Ve všech v současnosti diskutovaných oblastech
projektů již existují iniciativy v rámci EuroMed, ale jsou veřejnosti prakticky neznámé.
(…) Výborným příkladem je jeho idea učinit Středozemní moře nejčistším mořem na
světě – o co již usiluje iniciativa Evropské komise 'Horizon 2020', byť s rétorikou méně
hledající publicitu.“ Podobně se ministři školství na schůzce EMP rozhodli vytvořit
euro-středomořský výzkumný prostor, fungovaly již spolupráce ústavů zkoumajících
zahraniční politiku či ekonomiku (Schwarzer & Werenfels 2008, 5). Navíc v rámci
EMP také de facto fungovala i variabilní geometrie. Že Sarkozyho priority jsou
z většiny pokryty stávajícími evropskými programy a penězi, systematicky mapuje
Emerson (2008); Vyčerpávající přehled euro-středomořských iniciativ z té doby
nabízejí třeba Lannon a Martín (2009). „Je tudíž obtížné vidět UFM jako skutečnou
'příležitost' uvést v tomto ohledu osvícenější politiky, jak diplomatické kruhy v Paříži
naznačují“ (Bicchi 2011, 11). Ovšem spousta politiků to vnímala jinak, respektive se
všeobecně mělo za to, že rámec EMP nefunguje.

3.2 Francie a Středomoří
Netřeba rozsáhle vysvětlovat, že Středomoří patří k tradičním prioritním oblastem
francouzské zahraniční politiky: „Od Napoleona I. (Bonapartovy expedice do Egypta
roku 1798) do čtvrté republiky se Francie snažila učinit ze Středozemního moře
soukromé jezero, více či méně mírově. V podstatě byla středomořská varianta
reaktivována pokaždé, když se ostatním mocnostem podařilo omezit strategickou
perspektivu Francie na evropské frontě“ (Daguzan 2011, 9). V západním Středomoří
měla Paříž jen slabou konkurenci Italů a Španělů, Britové se soustředili na spojení s
Asií, USA pak na Blízký východ. „'Čistě' středomořská politika zůstávala typicky
francouzským pohledem“ (Daguzan 2011, 9).
„Stavějíc se na středomořském území, tato politika měla za cíl znovu nalézt vliv
rozmělněný léty dekolonizace, přičemž zpochybňovala nadřazenost dvou Velkých v
oblasti vhodné ke konfrontaci Východ/Západ, nepochybné strategické důležitosti“
(Demesmay 2012, 186). Francie má také v regionu výrazné zájmy, v porovnání s
většinou členských států EU o poznání silnější a pestřejší. Nejde jen o bezpečnost či
bohaté obchodní vztahy, koloniální historie má dohru ve velikosti populace arabského i
afrického původu a odvíjí se odtud třeba i kulturní výměny, spolupráce ve školství a
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mnohé další. Kromě toho společnost ve Francii zahraniční politiku obecně silně vnímá
(Ratka 2010, 46). S nezávislostí severoafrických států a Alžírska v první řadě se otázka
kolonizace přetváří v mezinárodní vztahy. Vůči Blízkému východu a Severní Africe
Francie přistupovala ve dvou rovinách, „dvou stranách téže mince“ (Delgado 2011, 45)
– nejprve arabskou politikou, pak i středomořskou. Vedlejším kanálem francouzského
vlivu v oblasti je ještě Frankofonie.
Arabskou politiku Francie založil (alespoň v moderní podobě) Charles de Gaulle, až do
poloviny 90. let měla navrch. Zjednodušeně řečeno, spočívá hlavně na bilaterálních
vztazích, často spíše osobního charakteru. Středomořská politika je novějšího data.
Středomořské zaměření rodící se evropské vnější politiky prosazoval už Georges
Pompidou, za vznikem Globální středomořské politiky i Euro-arabského dialogu stojí z
velké části právě francouzská iniciativa; hlavně se ale středomořská politika Francie
spojuje s prvním socialistickým prezidentem páté republiky: „Když Libanonská válka
(1983) odzvonila umíráček francouzskému vlivu na Blízkém východě, prezident
François Mitterrand se jej pokusil kompenzovat novou, oživenou středomořskou
politikou – na počátku specificky orientovanou k zemím Maghrebu“ (Daguzan 2011, 9).
Brzy nato končí bipolární uspořádání mezinárodních vztahů, čímž Francie do jisté míry
ztratila příležitost působit jako kvazi-neutrální hráč ve třetím světě včetně
středomořského regionu. Středomořská politika se zakládá na regionalismu, reflektuje
globalizaci, důležitý rozdíl oproti arabské je také ten, že zahrnuje Izrael. Prostor mají
dostávat také nestátní aktéři, stejně jako jihoevropští partneři (viz 5+5 a Středomořské
fórum vzešlé z francouzské iniciativy i EMP rodící se ve Španělsku a Bruselu).
„'Mediteraneizace' francouzské diplomacie se odehrála několika fázemi. Od roku 1993
do roku 1996 se středomořská politika Francie pokládala za náhradu její arabské
politiky. Tato mutace byla diktována veřejným odmítnutím arabské politiky za iráckokuvajtské krize i brutálním zhoršením francouzsko-arabských vztahů. Podíl Francie na
válečných operacích proti Iráku znehodnotil a de facto odvolal poselství solidarity, na
němž si arabská politika zakládala od alžírského osamostatnění. Roku 1996 došlo ke
krátkému návratu ke kohabitaci obou hodnot, arabské i středomořské, s projevem J.
Chiraka v Káhiře. Ale od roku 1997 lze pozorovat, že středomořská politika se
prosazuje jako privilegovaný nástroj francouzské diplomacie ve vedení styků se zeměmi
jižního břehu Středozemního moře“ (Chérigui 2000, 143-144). „Francouzská politická
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hra vůči Blízkému východu a Africe se vyznačovala dlouhodobě jistou dvojznačností.
Na jedné straně se Francie tradičně staví do role advokáta arabského, resp. jindy celého
rozvojového světa, pořádající pravidelně velké multilaterální summity (jako byl letošní
Summit France–Afrique) či konference o rozvojové pomoci. Na druhou stranu si
Francie zakládá na dobrých vztazích s Izraelem, čas od času poškozených nějakým
nešťastným výrokem nebo činem“ (Nekvapil 2007, 16).
V pozdějších letech získala arabská politika negativní konotaci, diskutovalo se o
nutnosti ji reformovat nebo zrušit. „(...) především byla prezentována svými odpůrci
jako synonymum úslužnosti vůči despotickým a protiizraelským arabským režimům“
(Védrine 2007xy, 57). Mnozí, včetně Védrina nebo Nicolase Sarkozyho (viz níže),
viděli jako východisko právě v „mediteraneizaci“ arabské politiky.
Pro roli Francie na evropském kontinentě i v mezinárodních vztazích obecně znamenal
velký otřes pád komunistického bloku, následovaný znovusjednocením Německa a
později rozšiřováním Evropské unie na východ, v němž Berlín hrál významnější roli než
Paříž (viz. např. Lequesne 2008). Francie, stejně jako další jižní státy, tak měly další
silnou motivaci pro aktivní působení ve Středomoří. A také pro snahu nasměrovat tam i
pozornost celé EU. „Ať už je to během druhého prezidentského mandátu Françoise
Mitterranda, nebo za Jacquese Chiraka, tato vůle udržovat speciální vztah se
středomořským prostorem musí také být interpretována jako starost o vyrovnávání
evropského tropismu, který se orientuje na východ znovu sjednoceného kontinentu, a
jako prostředek k zachování váhy v mezinárodních otázkách“ (Abis 2011, 5).
„Postavení sjednoceného Německa vedlo Francii k formování aliancí se svými partnery
z jižní Evropy, aby utvořily protiváhu německému vlivu v evropském, potažmo
středomořském prostoru. Stejně jako Německo bylo motorem otevření se zemím střední
a východní Evropy, Francie se snaží přitáhnout své partnery ke středomořskému
procesu, jehož by byla lídrem“ (Chérigui 2000, 145). Nicméně Chérigui relativizuje, že
spíš jde o ekonomickou než o politickou soutěž/konkurenci.
Ačkoli šel Chirac do voleb s ideou středomořského paktu stability, v prvních letech
svého mandátu upřednostňoval bilaterální rozměr. Klíčové zde měly být vztahy s
Egyptem, ostatně arabské politice věnoval stěžejní projev v Káhiře (Vaïsse 2009, 404).
„Středomořská politika, byť může být užitečná k vyrovnání vztahů mezi dvěma břehy,
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nevyjadřuje veškerou ambici, jíž má být originální a dynamická francouzská
diplomacie. Proto po svém zvolení prezidentem Republiky roku 1995 chtěl Jacques
Chirac, dbalý projevit průlom od bojácného vedení Françoise Mitterranda, dát novou
dynamiku francouzské politice konsolidováním politických a kulturních pout s
arabskými zeměmi“ (Saint-Prot 2008, 24)
V rámci nové Evropské politiky sousedství to byla ovšem zase hlavně Francie, kdo
prosadil, aby zahrnovala nejen postsovětské země, ale též jižní Středomoří. Podobně
jako začátkem 90. let se zde zase hrálo o balancování jižního a východního sousedství
EU, včetně rozdělení rozpočtů. „Francouzský přístup k rozpočtové distribuci v roce
2005 patrně nebyl primárně ve prospěch zemí jižního Středomoří, ale za účelem
nenechat posunout rovnováhu německého vlivu na východní Evropu a francouzský vliv
na sféru jižního Středomoří. Z tohoto důvodu Francie trvala na začlenění
středomořských partnerských zemí do ENP a byla jedna ze zemí, jež aktivně oponovaly
změně finančních přídělů v letech 2004 a 2007, když východní rozšíření evokovalo
změnu v prioritách a zdrojích EU (…) Po měsících lobbování Paříž konečně obdržela
politický závazek Evropské komise, že poměr bude založen na existujících proporcích
mezi východními a jižními zeměmi. Nicméně, jasný posun v alokaci zdrojů směřoval
východně. Tento vývoj vyprovokoval ve Francii velké zklamání vzhledem k nedávno
představené ENP a přidalo k již existujícímu rozčarování z barcelonského procesu“
(Tasche 2010, 63).
Chirakova Francie byla také proti americké iniciativě „velkého Blízkého východu“,
kterou roku 2004 prezentovaly na summitu G8; Chirac varoval před vměšováním se do
vnitřních záležitostí arabských zemí a tlaku na jejich demokratizaci z vnějšku, jež by
spíše vedly k destabilizaci a extrémismu (Saint-Prot 2008, 42). Po útocích 9. září 2001
se Jacques Chirac jasně postavil za USA, což však nemělo dlouhé trvání, Paříž byla
jasně a hlasitě proti invazi do Iráku. To jí získalo určité sympatie v arabském světě, ale
nedovedla se chopit role regionální lídra; nehrála ani úlohu v blízkovýchodních
mírových jednáních (Abis 2011, 6).
Francouzské vztahy se zeměmi Maghrebu nebyly na přelomu tisíciletí zrovna vřelé,
např. kvůli zákonu z roku 2005 o pozitivním charakteru kolonizace, kvůli neúspěchu
projektu francouzsko-alžírského přátelství z roku 2003 či kvůli určitému paternalismu
vůči marocké královské rodině (Mohsen-Finan 2008, 8). I tak ale samozřejmě Francie
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zůstávala klíčovou silou z hlediska hospodářského, migrace atp. Na druhou stranu,
stejně jako pro celou EU, i pro Paříž byla středomořská politika do jisté míry náhradou
za nefungující úsilí v blízkovýchodním mírovém procesu.
Ještě v březnu 2007 ministr zahraničí Philippe Douste-Blazy (UMP) svolal konferenci,
na níž volal po posílení partnerství s Maghrebem. Za priority zmínil podporu
francouzštiny, výzkumu a vzdělání, média i politický a občanský dialog (Sin-chua, 20.
3. 2007).

3.3 Nicolas Sarkozy
Ve středomořské iniciativě se odrážely Sarkozyho ideje a zkušenosti z dřívějších dob.
Byl ministrem rozpočtu v letech 1993-95, komunikace 1994-95, vnitra 2002-04, když
na osm měsíců přebral resort financí a ekonomie, a nakonec opět vnitra od června 2005
do 26. března 2007. Sarkozy neměl zrovna pověst Evropana a jako ministr často chyběl
na zasedáních Rady, leč už v prezidentské kampani začal na Evropskou unii nahlížet
alespoň občas z jiného úhlu. I ten ale spočíval v silně mezivládním přístupu
(EurActiv.fr, 8. 5. 2007), na menší státy málokdy bral ohled a jeho vize Evropy
spočívaly spíš ve vůdcovství velkých zemí – jak třeba naznačoval i jeho nápad
pravidelných konzultací „velké šestky“ o tématech jako terorismus či azyl (Reuters, 7.
9. 2006).Což odpovídá ve Francii častému pojetí kapitalismu, kdy stát má podporovat
velké firmy – národní šampióny, aby uspěly ve světě.
Jak celkově, tak i v zahraniční i evropské politice před zvolením hlásal změny či
průlom, „rupture“. V mnohém k tomu došlo, v mnohém jinak, než sliboval. A to včetně
středomořské/arabské politiky: „Velice signifikantní je ideologická změna: stále se
vracející odkaz na 'konfrontaci mezi islámem a Západem', 'velká výzva' současných
mezinárodních vztahů, v nejčistším huntingtonském stylu, je v diskursu francouzských
prezidentů nový, od De Gaulla se snažili vyčnívat nad středomořské konflikty(...). Byli
si vědomi nutnosti zachovat Francii v těchto konfliktech alternativní hlas, i že tento
originální evropský hlas byl očekáván partnery a společnostmi jihu“ (Henry 2008, 43).
Oproti předchozím prezidentům si zdaleka nedržel odstup od každodenní politiky, i díky
synchronizaci mandátů s Národním shromážděním v prezidentských volbách záviselo
na politickém programu. „Většina klíčových reforem z let 2007-2012 byla přímo
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spojena se Sarkozym; reformami o 35 hodinovém pracovním týdnu a flexibilitě práce
počínaje ( 2007), přes detailní intervenci na poli státní reformy (RGPP, 2007-2012),
reformy univerzitní (2007), environmentální (2008), reformy místní vlády (2009-2010)
a

reformy důchodové

(2010).

Tempo

tohoto

raného

období

může

být

objasněno/vysvětleno tím, že si byl nastávající prezident naprosto jist legitimitou
konečného volebního vítězství. (Cole 12, 7).
Silnými tématy Nicolase Sarkozyho byly už v dřívějších etapách jeho kariéry imigrace,
islám, identita – jako prezident to jen potvrdil, dokonce nakrátko založil takové
ministerstvo a i mnohde jinde se jim věnoval ve velkém a medializovaném stylu
(národní debata o laicitě, vyhošťování balkánských Romů, návrh na evropský pakt o
migraci, potažmo i medializované kriminální případy, tak či onak související s
přistěhovalci). „Although there is nothing particularly new in his approach compared
with those of his predecessors, we may be surprised at how frequently this issue has
arisen. In effect, looming ever larger, the “immigration question” has remained on the
public agenda throughout Sarkozy's presidency and cannot be separated from its
powerful media image“ (Gastaut 2012, 333).
„Ačkoliv zde není, s porovnání s jeho předchůdci, v jeho postoji nic až tak převratně
nového, může být až překvapující jak často tato záležitost vyvstávala. Ve skutečnosti se
vynořila jako větší než kdykoliv předtím, „otázka imigrace“ zůstala ve veřejném jednání
po celou dobu Sarkozyho vlády jakožto úřadujícího prezidenta a nemohla být oddělena
od jeho mocné mediální image/mocného mediálního obrazu“ (Gastaut 2012, 333).
Dokonce Gastaut Sarkozyho v souvislosti s imigrací a médii přirovnává k
„pyromanovi“ (343), i když do jisté míry mohlo jít o politický kalkul - mimo jiné
těmito tématy bojoval o elektorát Národní fronty.
Tím si ovšem také vytvořil ne zrovna dobrý obraz mezi Araby – kromě negativních
konotací imigrace rád prezentoval svůj vřelý vztah k USA, neskrýval ani sympatie k
Izraeli (ostatně jeho židovské kořeny také mohly u mnohých radikálnějších Arabů
vyvolat nevoli). Navíc nastoupil po Chirakovi, který získal sympatie odsouzením
americké invaze do Iráku. „Nicolas Sarkozy je v nemilosti nejen u převážně
muslimských obyvatel přistěhovaleckých předměstí velkých francouzských měst, ale
také v islámském světě bylo jeho zvolení přijato se značnou dávkou neskrývané
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nelibosti. Arabské televize rozsáhle a kriticky referují o situaci muslimů na předměstích,
solidarizují s nimi a vinu za jejich sociální situaci a nedůvěru (někdy i nenávist, tzv.
islamofóbii) ze strany většinové společnosti dávají francouzskému státu. Represivní tvář
tohoto režimu je neoddělitelně spjata právě se Sarkozym, jehož tvrdé vystoupení proti
rebelujícím chuligánům a vyhrocená rétorika („lůza“) představují u mnoha muslimů ve
světě hlavní – či dokonce jediný – rys Sarkozyho politiky“ (Nekvapil 2007, 16).
Ambiciózní idea Středomořské unie nevznikla v rámci posledních, intenzivních fází
kampaně, zapadala do jeho dřívějších aktivit. Sarkozy ideu středomořské integrace
prezentoval už o dva roky dříve, v marockém Rabatu. V ten moment nezastával žádnou
vládní funkci, ovšem předsedal straně UMP a už tehdy byl předpokládaným
prezidentským kandidátem. Na přednášce pro studenty evokoval nedosažené ambice
Barcelonského procesu a hovořil o nutnosti vytvořit společný středomořský trh a volal
po „privilegovaném partnerství“ deseti zemí jižního Středomoří s EU. Odvolal se i na
počátky evropské integrace, tedy ESUO, jako další sjednocující prvek navrhl sdílení
vody (AP, 28. 3. 2005). Mělo jít také o spolupráci v boji s terorismem a kriminalitou a
společné imigrační politice, nevynechal ani kulturu, vědu a školství. Tehdy zahrnoval
celou evropskou pětadvacítku a deset středomořských zemí. Přidal též odmítavou
poznámku k případnému členství Turecka v EU (Libération/Maroko, 29. 3. 2005).
Zmínil, že právě s takovým privilegovaným partnerstvím, totiž nástrojem „zvláštních
dohod“ se zeměmi v sousedství, počítala euroústava (článek 57), za kterou Sarkozy
orodoval (Le Figaro, 29. 3 2005).
Coby ministr vnitra zase Sarkozy v květnu 2006 v Nice hostil dvanáctou konferenci
svých protějšků zemí 5+5, takzvanou CIMO. Horoval pro prohloubení této spolupráce:
„Je tu společná vůle deseti ministrů vnitra přetvořit CIMO v operativní organizaci, činit
konkrétní rozhodnutí pro boj s kriminalitou, pro boj s branží ilegální imigrace a pro boj
s teroristy,“ hlásal na tiskové konferenci. Přál si například stálý sekretariát, častější
schůzky a příště diskutovat o „otázkách týkajících se náboženství, otázku islámu a jeho
integrace v zemích Evropy“ (Reuters, 12. 5. 2006). Podporu Evropské komise tam
vyjádřil i komisař pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Franco Frattini (AFP, 12. 5.
2005). Rovněž multilaterálně chtěl dostat pod kontrolu migraci, od roku 2002 razil
pojem „immigration choisie“ (výběrová imigrace, oproti „trpěné“, „subie“). I s
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jednotlivými zeměmi a vládami Středomoří, hlavně západního, měl nejen coby ministr
financí a vnitra jisté zkušenosti.
Spolupráci se středomořskými státy zmínil i v Bruselu v září 2006. Za pozornost stojí,
že tehdy navrhované „privilegované partnerství“ mělo trvat na demokratickém pokroku
v jednotlivých zemích – tento moment později v Sarkozyho vizi ustupuje do pozadí.
„Musíme s nimi pracovat respektujíce naše příslušné zájmy, leč bez ústupků z našich
hodnot. Co mám na mysli, není nic automatického: i když všichni, kdož se podílejí na
Barcelonském procesu, jsou geograficky povoláni se k nám přidružit, coby
privilegovaní partneři mohou být přijati jen ti, u nichž budeme moci konstatovat pokrok
v otázce demokracie“ (Sarkozy 8. 9. 2006).
Politická komunikace či marketing jsou ve Francii celkem zavedené, ovšem Nicolas
Sarkozy je v tomto ohledu kapitola sama pro sebe. „‘Média nejsou ani spojenci ani
protivníci, nepřemýšlejí ani necítí. Jsou jako pece. Pokud jste ta osoba, co přikládá, aby
hořelo, existujete…“ (Sarkozy Interview 547) cit dle Delporte 2012, 299.
„´Sarkozyho systém´ který poháněl jeho vzestup k moci a jeho úřadní činy/činy v úřadu
nemůže být pochopen bez uznání (faktu) že se soustředí na média. A tak Sarkozy,
během pěti let ve funkci Ministra Vnitra (2002–2007) a v první fázi svého
prezidentského období (2007–2008) praktikoval politiku hyperviditelnost, denně
vytvářel mediální události, vnucoval svou agendu médiím a balamutil je/sváděl/klamal
je naprosto novým a asertivním způsobem/stylem. (Delporte 2012, 299).
Svou kariéru budoval už od počátků s velkým ohledem na média, už zamlada měl mezi
novináři reputaci politika, který dokáže pohotově komentovat různé otázky pro televizi.
Vztahy s novináři a vlastníky médií, i velice osobní, intenzivně budoval už jako starosta
Neuilly-sur-Seine, což pak bylo znát v prezidentské kampani (Delporte 2012, 300-301;
viz také Kuhn 2004, 29). Pověstný je jeho zákrok, kdy šel sám (za pozornosti kamer)
vyjednávat s ozbrojeným únoscem Human Bomb, který se zavřel s rukojmími ve školce.
Na jedné straně zvládal nabídnout masovým médiím „zajímavé příběhy“ tím že se
pletl/zasahoval do velkého množství záležitostí a účastnil se mnoha/velkého počtu
událostí v nichž hrál vedoucí roli/roli vedoucího aktéra. Ve spolupráci s týmem expertů,
z nichž mu někteří asistovali již od dob
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kdy působil jako starosta Neuilly-sur-Seine, byl Sarkozyho denní plán navrhován tak
aby obsahoval sérii iniciativ určených k zaujetí pozornosti médií: proslovy, možnosti
focení, televizní rozhovory, veřejná vyjádření atd. (…) Sarkozy se rovněž projevil jako
velmi schopný ve ´výrobě´ mediálních událostí (…) Na druhé straně, byl Sarkozy
úspěšný v „brázdění na vlnách/držení se v sedle“ (?): vždy koordinoval svá veřejná
prohlášení a politická rozhodnutí s vnějšími/zahraničními (?) udá.lostmi tak aby měl
prospěch z pokrytí které přitáhli novinářsky hodnotné události (Campus 2010, 229).
Probouzí tím ale častou kritku, viz třeba jedna z mírnějších: „Sarkozy je neustále
spěchající muž, není schopen a ani nechce čekat, stále prosazuje nové projekty, dychtiv
díky své hyperaktivitě a sobeckosti i stylu zkratovat/nakrátko spojit (?) své oponenty a
získat rychlý výsledek, který může škodolibě presentovat ve večerních televizních
zprávách, tak jak to dělává (de Beer 2008).
Když se to Sarkozymu hodilo, prezentoval v médiích svůj soukromý život, zejména
jeho nová manželka Carla Bruni dokázala zvedat náklady. Noapak ale nedokázal ututlat
peripetie s rozpadem manželství s předchozí manželkou, jako se dřív politikům dařilo
tutlat jejich rodinné skandály (Delporte 2012, 303). Rád se také ukazoval s hvězdami
showbusinessu.
Hyperaktivní image začal po prvním půl roce v úřadě mírnit, patrně kvůli horšící se
popularitě, narůstající kritice jeho stylu i kvůli nadcházejícímu předsednictví v Radě EU
(AP, 14. 3. 16:49, viz též Delporte 2012).

3.4 Sarkozyho tým
Důležitou skutečností je, že celý projekt vznikal v okruhu Nicolase Sarkozyho a jeho
nejužších spolupracovníků, ministerstvo zahraničí hrálo vedlejší roli. Podobně to
vypadalo i v dalších doménách, Sarkozy se aktivně věnoval řadě politik, případně to
nechával lidem ze svého kabinetu namísto ministrům. Novináři o úzkém Sarkozyho
okruhu mluvili až jako o „skutečné vládě“, kde mimo jiné Henri Guaino řídí
audiovizuální média, Jean-David Levitte zahraniční věci a Claude Guéant tak nějak vše,
co zbývá (Le Progrès 28. 2. 2009). „Though the role of the entourage has been the
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subject of controversy under each incumbent President, the Elysée Staff performed a far
more public role under President Sarkozy than his predecessors. The Elysée staff were
encouraged to become public figures, including giving media interviews and publishing
position papers in the press. (...) The key policy negotiations were often orchestrated by
the President’s special advisors, rather than by ranking ministers or their senior civil
servants.“ (Cole 2012, 8)
"I když role okolí/prostředí byla předmětem diskuze u každého úřadujícího presidenta,
personál Elysejský personál zastal za prezidenta Sarkozyho mnohem veřejnější roli, než
za jeho předchůdců. Pracovníci Elysejského paláce byly vyzváni, aby se stali veřejnými
činiteli/postavami/osobami, byli podporování mimo jiné v poskytování rozhovorů pro
média a publikování odborných stanovisek v tisku. (...) Spíše než pod vedením služebně
starších ministrů či jejich vyšších státních úředníků byla hlavní politická jednání často
konána pod taktovkou speciálních poradců prezidenta.“ (Cole 2012, 8).
Nejdůležitější osobností stojící za návrhem Středomořské unie byl protřelý rétor Henri
Guaino, už zkušený z Chirakových kampaní. V kampani psal Nicolasi Sarkozymu
projevy, pak se nechal přemluvit k funkci prezidentova zvláštního poradce (Figaro 16.
5. 2007). Prvně přispěl k Sarkozyho projevu na jaře 2006, kdy grandiozní zmínky o
„osudu Francie“ upoutaly. „Od té doby je jeho přítomnost znát všude. Invaze tématu
národní identity v prezidentské kampani? To je on. Středomořská unie Nicolasi
Sarkozymu tak drahá? To je také on. Útoky prezidenta na Evropskou centrální banku?
Zase on. Není tedy překvapivé, že jeho aktivismus vyvolává skřípění zubů, jak v
pařížských úřadech, tak v evropských hlavních městech, která znepokojuje jeho
pedantní příchylnost k národní suverenitě“ (Le Temps, 21. 9. 2007). Myšlenku jakési
středomořské unie nosil v hlavě už roky, jak připomíná Tasche (2010, 60), již ve své
knize L'étrange renoncement z roku 1997 argumentoval, že se Středomoří týká pouze
jihu Evropy a nemělo by spadat pod EU. Mezi prezidentovými nejbližšími lidmi
představoval silný gaullistický element, mj. otevřeně horlil za „ne“ v referendech o
Maastrichtské smlouvě a euroústavě, unijní úředníky později označil v souvislosti s Unií
pro Středomoří za neschopné byrokraty a pralidi (Gillespie 2011, 1210). Guaino byl
nakonec pověřen organizací pařížského summitu Unie pro Středomoří (Agence Europe,
23. 10. 2007), když řada osobností – Michel Rocard, Alain Juppé, Jack Lang, Jean
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François Poncet či Dominique de Villepin – Sarkozyho odmítla (Agence Europe, 1. 11.
2007, Le Point 8. 11. 2007).
Se Sarkozym spolupracovali ostřílení mediální a PR veteráni (Kuhn 2010, 264), ovšem
Guaino – ač nebyl původem z médií - měl velmi silné slovo jak co do formy prezentace
(news managementu), tak mluvil do samotného obsahu středomořské politiky a vůbec
do Sarkozyho ideologie. . „Demokracie není pouze systém odosobněných pravidel. Je
také viditelná, zodpovědná moc,“ shrnul pro deník Le Monde (22. 7. 2007) aktivistický
naturel prezidenta Sarkozyho, který mu také konvenoval. L'Express Guaina přímo v
titulku označil za „mluvící pero“ (27. 9. 2007). „Co nás sblížilo, je volontarismus.
Nevím, jestli je liberál, na to dlabu, ale není to zastánce laisser-faire“ (Le Temps, 21. 9.
2007).
Pro středomořský projekt se vytvořil malý tým, spadající pod diplomatickou buňku
Elysejského paláce. Jeho stěžejní osobností byl Alain Le Roy, speciální ambasador pro
středomořský projekt, jenž obstaral většinu vyjednávání na jihu i na severu. Měl už
zkušenosti mj. jako velvyslanec na Madagaskaru, reprezentant EU v Makedonii,
s přípravou summitu G8 i jako podšerpa prezidenta Chiraka. Také ovšem pracoval deset
let pro ropný Total (Maghreb Confidential, 27. 9. 2007). Sice jej jmenovala vláda na
návrh ministra Kouchnera (AFP, 19. 9. 2007; News Press, 19. 9. 2007), byl však spíše k
dispozici prezidentskému týmu (Le Point, 8. 11. 2007). V polovině roku Le Roy tento
post opustil a šel pracovat pro OSN, jeho úkoly přebral Henri Guaino (Delgado 2011,
51).
V čele prezidentské diplomatické buňky stanul ostřílený Jean-David Levitte,
diplomatický poradce a šerpa prezidentů Chiraka i Sarkozyho. Novináři jej označovali
za skutečného ministra zahraničí. Levitte se stavěl se proti postojům Henriho Guaina
vůči Evropě, Středomoří i Africe (například v kauze Dakarského proslovu, za nějž
prezident Sarkozy sklidil ohromnou kritiku kvůli vyzdvihování pozitiv kolonizace).
Naopak prosazoval, aby do Středomořské unie byla zapojena celá EU (La Revue,
nedatováno).
Ministr zahraničí Bernard Kouchner měl od iniciativy spíše odstup, jakož i celý jeho
úřad. Jak mi řekl v interview: „Odmítl jsem to, neboť mi přišlo zbytečné vytvářet místo
barcelonského procesu nový projekt. Měla to na starosti zvláštní buňka pod vedením
prezidentova poradce Henriho Guaina, a ten mi přece nemohl velet, já jsem šéfoval
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zahraniční politice. Dělal takovou paralelní, stínovou diplomacii, ani jsem nevěděl, že
navštěvuje tu kterou zemi. Bylo to trochu dětinské, ale řekl jsem jim: 'O. K., dělejte si,
co chcete'“ (Týden, 9. 1. 2012).
Například na schůzce s protějšky v rámci Euro-středomořského partnerství 6. listopadu
2007 za Kouchnera prezidentův projekt prezentoval Le Roy. Nicméně nebyl to pouze
případ Středomořské unie, Kouchner byl upozaděn v řadě jiných otázek zahraniční
politiky, dominovali jim lidé z Elysejského paláce. V nemálo záležitostech se s
prezidentem a jeho poradci rozcházel, však byl socialista; mimo jiné podporoval přijetí
Turecka do EU. K jeho obrazu „arabsky nekompatibilního“ ministra, jak zněl titulek v
Courrier international (24. 5. 2007), přispěla i poněkud nejednoznačná pozice k invazi
do Iráku. Mnohá média psala, že ji podporoval, ačkoli to on vyvracel a odvolával se na
svůj manifest z února 2003 (Kouchner & Veil 2003); každopádně nepatřil
k francouzskému mainstreamu, který invazi odsuzoval. Původně člen Socialistické
strany, Kouchner byl jedním ze symbolů otevřenosti Sarkozyho vlády. Platil za
osobnost s vynikající pověstí (zakladatel Lékařů bez hranic a Lékařů světa, ale také
coby šéf administrativy OSN v Kosovu; už za sebou měl několik zkušeností v
socialistických vládách), navíc míval podobně aktivistický přístup ? býval podobně
aktivistický ? vůči médiím jako Sarkozy. Bylo ale zjevné, že se členem Fillonovy vlády
stal kvůli reputaci a mediální atraktivitě (mediální logice). Chyběl třeba při vyjednávání
v Libyi o propuštění bulharských zdravotních sester - Sarkozy poslal generálního
tajemníka Elysejského paláce Clauda Guéanta a svou manželku. Podobně Guéant
nahradil Kouchnera při jednáních v Libanonu (Tages Anzeiger, 10. 11. 2007).
Více byl v otázce Středomoří vidět a slyšet státní tajemník pro evropské záležitosti
Jean-Pierre Jouyet, který měl hlavně na starosti přípravu předsednictví Francie v Radě
EU. S bruselskou i pařížskou politikou měl zkušenosti z nejvyšších míst, dělal šéfa
kabinetu předsedy Komise Jacquese Delorse i v kabinetu premiéra Lionela Jospina. V
Bruselu měl všeobecný respekt (Agence Europe, 1. 7. 2008). Stejně jako Kouchner byl i
on projevem otevřenosti Sarkozyho vlády, neboť – byť nestraník – inklinoval spíš k
levici. Podle pravicového listu Le Figaro (16. 5. 2007) s ním měl problém Guaino,
nechtěl ho ve vládě.
Sama za sebe také mluví skutečnost, že součástí týmu nebyl ambasador pro Eurostředomořské partnerství François Gouyette (Soler i Lecha, E. 2008 cit. dle Delgado
2011).
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Časem začala velká role prezidentských poradců vzbuzovat kritiku. Premiéru Fillonovi
si stěžovalo několik europoslanců, že mají obavy o důvěryhodnost blížícího se
francouzského předsednictví, i kvůli projektu UM, nepopulárnímu v Berlíně. „Musíme
absolutně vědět, kdo je oprávněn vyjadřovat se o Evropě“, vyjádřil se Alain Lamassoure
ze Sarkozyho strany UMP (Le Figaro, 22. 2. 2008). Ostřejší, ale méně přesné formulace
téhož europoslance publikoval Le Soir: „Je tu problém s Henrim Guainem! Králův
šašek, který předstírá univerzálního ducha, má velice vysoké mínění o své osobě. Ale
neznepokojujte se: na evropskou politiku Francie nemá žádný vliv,“ řekl novinářům v
Bruselu (1. 2. 2008). Ostře se do Sarkozyho poradců a jejich veřejné roli v únoru pustil i
ministr Jouyet. „Že vystupují, aby interpretovali myšlenky prezidenta republiky či řekli,
co si prezident myslí, mě nešokuje. Ve stále více mediatizovaném prostředí, v prostředí,
kde je moc více prezidentská než dřív, v tomto prostředí se mi takový vývoj jeví
logický.“ Nesmí ale „být překážkou činnosti vlády, jež provádí politiku pod
svrchovaností prezidenta republiky“. O Claudu Guéantovi se vyjádřil pochvalně, že
nikdy nepřekročí „pouhou interpretaci či vyjádření“, naopak otázku na Guaina
lakonicky odbyl: „bez komentáře“ (Reuters, 6. 2. 2008 13:38).
„Nacionalistický“ Guaino byl z těchto důvodů pak do jisté míry upozaďován, aby
Francie s Německem mohly dospět ke kompromisu, sdělil vysoce postavený vládní
zdroj agentuře Reuters (14. 3. 2008 15:39). „Je třeba o tématech jednat, než se
prezentují na veřejnosti,“ citovala agentura Reuters jednoho z německých diplomatů,
který uváděl dobrý příklad Lisabonské smlouvy či liberalizace energií (ibid). Na
březnové Evropské radě nicméně Sarkozy potvrdil, že středomořský projekt budou mít
nadále Guaino a Jouyet (AP, 14. 3. 16:49).

4 VÝVOJ STŘEDOMOŘSKÉ UNIE
4.1 Toulonský projev
Zkoumat mediatizaci předvolební kampaně by v 21. století nebylo nijak objevné, ovšem
na případě návrhu Středomořské unie se tomu nemůžeme vyhnout: sotva Sarkozy
zvítězil, potvrdil svůj záměr avizovaný v toulonském projevu. Několik měsíců pak
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prakticky neexistoval jiný podklad, jiné vyjádření, žádný návrh. Je potřeba ho tedy
důkladněji rozebrat.
Výběr Toulonu nebyl pro středomořský projev náhodný: jednak je důležitým přístavem
(náleží sem i letadlová loď Charles de Gaulle), jednak jako historická připomínka
(potopení flotily za druhé světové války), jednak je největším francouzským městem,
kde v poslední době vládla krajní pravice, v letech 1995 až 2001. „Jestliže věnoval jádro
svého projevu tomuto projektu Středomořské unie, hlavně sklízel potlesk členů svazů
UMP z jihu Francie, když převzal tématiky Národní fronty“ (AP 7. 2. 2007). Volby se
odehrávaly v čase, kdy byla Francie v určitých rozpacích po nesouhlasném referendu s
euroústavou, dočasně ztratila postavení „motoru“ integrace. Současně slábl vliv Paříže v
EU po východním rozšíření. „Francie jako zakládající země Evropské unie byla vždy
jednou z hnacích sil evropské integrace, která je pro ni volbou z přesvědčení i nástrojem
jak získat zpět ztracenou velmocenskou pozici. Francie byla vždy hlasitým zastáncem
prohlubování evropské integrace z odůvodněné obavy, že s rozšiřováním Unie klesá
francouzský vliv v ní“ (Pachta 2004, 2).
Pocit ztráty velmocenského vlivu je však staršího data: „Pokud je nějaká země
znepokojena svou ztrátou vlivu, je to Francie,“ připomíná Delgado (2011, 39) s tím, že
ovšem koncem Chirakovy vlády byl hodně znát. „V tu dobu, jako kdyby šlo o nějaké
umělecké hnutí či filosofickou školu, hnutí dostalo jméno: déclinologie“ (Delgado 2011,
39). To do značné míry pomohlo Sarkozymu ke zvolení – sliboval mnohé změny,
včetně reorientací zahraniční a bezpečnostní politiky, a návrh Středomořské unie byl jen
jedním v řadě. „Neboť dramatem dnešní Francie je pochyba, která ji hlodá. Francie
pochybuje o sobě samé, o své identitě, o své roli, o své budoucnosti. (…) To nesmí dál
pokračovat, hodnoty Francie vysmívané, historie Francie zavrhované, národ
očerňovaný,“ pronesl například v Toulonu (7. 2. 2007).
„S projektem Středomořské unie mohl Sarkozy konkretizovat leitmotiv své kampaně a
poté své prezidentské politiky: obnovit hrdost Francouzů a velikost Francie, skoncovat s
pochybami, paralýzou, bojácností předchozích let. Rýsováním velkého mezinárodního
projektu, v němž Francie vyčnívá jako takřka přirozený vůdce, může znázornit tento
politický slib a nabídnout obraz volontaristického lídra. Taková iniciativa se může jevit
o to lákavější, že Francie je zemí, kde zahraniční politika a národní prestiž na světové
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scéně zaujímají důležité místo ve veřejném mínění. Mimoto, použitím konzervativní
rétoriky o koloniální zkušenosti se Sarkozy dvoří krajní pravici“ (Ratka 2010, 46).
Návrh Středomořské unie nebyl ničím revolučním, jeho základní obrysy odpovídají
zažité francouzské zahraniční a evropské politice. „Projekt Středomořské unie takto
prodlužuje tradiční schéma francouzské evropské politiky: Francie podporuje silnou
Evropu, dokud se tato Evropa podobá Francii, dokud je Francií inspirovaná. Oproti
tomu se staví proti komunitární integraci, když už se Evropa nejeví být nástrojem
určeným k záchraně její vlastní moci, ale stává se nástrojem zahraničního vměšování“
(Ratka 2010, 47). Mimo jiné měl být projekt jistou kompenzací za (kritizovanou)
arabskou a (nefunkční) blízkovýchodní politiku Francie: „To v perspektivě této
Středomořské unie musíme znovu přemýšlet o tom, co se kdysi nazývalo arabská
politika Francie. To v perspektivě této Středomořské unie musíme pojímat otázku míru
na Blízkém východě a hledat východisko z izraelsko-palestinského konfliktu“ (Sarkozy
7. 2. 2007). Zároveň se tím snaží, respektive nejprve slibuje obnovit váhu Francie v
rámci EU a Evropy: „Středomořská unie musí být nahlížena jako ústřední pilíř evropské
politiky Nicolase Sarkozyho. Podle naší interpretace měla za cíl obnovit francouzské
vedení v Evropě novým geografickým a institucionálním vybalancováním“ (Ratka
2010, 46).
Toulonský projev ale nebyl jen o zahraniční politice, sliboval (spíš ovšem implicitně)
zabít velké množství much, či spíš pořádných masařek, jednou ranou. „Návrh byl
poznamenaný volební agitací ze všech stran: mísil francouzskou odpovědnost ke
středomořskému regionu s očividnou alternativou k povolení Turecku vstoupit do EU.
Čas ovšem ukázal, že návrh také reflektuje pohled ve Francii široce sdílený, pokud jde o
strategickou pozici země ve Středomoří“ (Escribano & Lorca 2008, 1). Sarkozy,
respektive Guaino shromáždil velké množství motivů, přirovnání, odkazů, aluzí na
spoustu krásných a velkých myšlenek i množství hrozeb a problémů. Co do obsahu byl
projev velice vágní, neodpovídal na konkrétní palčivé otázky a jen minimálně navrhoval
konkrétní kroky, pohyboval se hlavně ve sféře snů a obav, jak by řekl Musso (2009).
Nicolas Sarkozy a Henri Guaino podle Daguzana pokračují v kontinuitě francouzských
mýtů, francouzská vize Středomoří se zakládá už asi 150 let na stejném schématu: „V
Sarkozyho vizi se dá najít každý mýtus a koncept vyvinutý francouzskými intelektuály
devatenáctého století či dnešními politiky. (…) Ale nejzajímavější uchopení
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francouzského historického 'eposu' o Středomoří bylo nabídnuto Nicolasem Sarkozym“
(Daguzan 2009, 394). Mezi nosné momenty tak patří civilizační poslání vůči
zaostalému jihu, globalizace a kapitalismus, střet civilizací, pojmy jako lidstvo, kultura,
svoboda, zodpovědnost, nostalgie, evokování krásných vzpomínek na dětství a hlavně
na literaturu v dětství oblíbenou (sluníčko, křižáci, egyptští a řečtí bohové...)
Nepříliš skrytými negativními narážkami na islám ve Francii (jako nucená manželství,
polygamie či hidžáby, jejichž zastáncům důrazně sděluje, že ve Francii „nejsou vítáni“)
se dvořil nacionalistům, stejně jako koloniální nostalgií („ideál civilizace“, „budování
cest, mostů, škol, nemocnic“). Rovněž do středomořského kontextu projevu vměstnal
hold veteránům z bojů o nezávislost kolonií a těm, kteří pak z Alžírska prchli do Francie
(pieds-noirs a harkis, totiž potomci bílých kolonistů a kolaborující Alžířané).
Prizmatem newsworthiness nelze než konstatovat, že toulonský projev zohledňoval
prakticky veškeré zpravodajské hodnoty, které zohlednit mohl. Napadá mě už jen málo
možných prvků, jak by ještě více odpovídal mediální logice, které by byly hodny
zmínky ve vědecké studii. Není hezké vytrhávat z kontextu, ale pro ilustraci tady
některé útržky musím uvést.
Souznění: aluze na nejrůznější aktuální a palčivá témata, dotýkající se jak
velmocenského postavení Francie, tak každodenních životů Francouzů; tato hodnota
byla až přesycená.
Elitní osoby: římský císař, egyptský sultán, Sókratés, Alexandr Veliký, „jeden pokorný
žid ukřižovaný za to, že učil lidi navzájem se milovat“, Napoleon I. i III., Albert Camus,
Victor Hugo, Charles de Gaulle - plus Nicolas Sarkozy, v projevu zmíněn cca 130krát
(„je“, „moi“, „mon“, „mes“...).
Novost a překvapení – projekt sám byl celkem nový, Sarkozy navíc neustále
zdůrazňoval motiv své kampaně rupture – rozchod se starými pořádky.
Hodnoty: lidská práva, ekologie, civilizace,...
Dramatizace – hned v prvních větách: „Dramatem dnešní Francie jsou pochyby, jež ji
trýzní“
Příběhy + personalizace: „až řecké dítě přestane nesnášet turecké dítě“ (a dalších pět
takových dětských dvojic), též zážitky kolonistů.
Totéž platí pro vyprávěcí techniky – stačí, když je znovu vyjmenuji, ze všech
předchozích citátů jsou jasně patrné: jde o polarizaci, intenzifikaci, vizualizaci,
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stereotypizaci a rámcování politiky jako strategické hry či dostihů (například: „Amerika
a Čína už začaly dobývání Afriky. Do kdy bude Evropa čekat s budováním Afriky
zítřka? Zatímco Evropa váhá, ostatní spějí kupředu“).
Jako soundbite se dá kvalifikovat každá druhá nebo třetí věta. (Jeden z
nejkoncentrovanějších: „Globalizace, to jsou lidská práva a demokracie. Také je to
terorismus a náboženský fanatismus.“) Takových „lákadel“ bylo tolik, že je ani noviny
nemohly všechna zmínit, a i tak se pak do zprávy nemuselo vejít nic moc jiného – jako z
učebnice nastolování agendy.
Většinu projevu tedy kandidát věnoval mýtům, snům či obavám; neslibuje skoro nic
hmatatelného, stačí mu rámcovat – jedním slovem hype. Netvrdí tedy, že vyřeší
izraelsko-palestinský konflikt, nýbrž jen hlásá, že se na něj je třeba dívat „v perspektivě
této Středomořské unie“. Rámcování čili podprahové sdělení se tu nabízí právě opačné:
to v perspektivě řešení izraelsko-palestinského konfliktu je třeba se dívat na tuto
Středomořskou unii. Její obrysy nastiňuje jen v pár faktických odstavcích.
Začal vymezením se vůči Barcelonskému procesu: „Dialog Evropa-Středomoří
vybájený před dvanácti lety v Barceloně nedosáhl svých cílů. Nezdar byl předvídatelný
od doby, co byla priorita Evropy na východě. Nezdar byl předvídatelný od doby, co z
řady vykročil pouze obchod, zatímco absolutní prioritou měla být spolupráce.“
Iniciativy se měla chopit pochopitelně Francie - „evropská a středomořská zároveň“ spolu s Portugalskem, Španělskem, Itálií a Kyprem (záhy po zvolení se omluvil Maltě,
že na ni zapomněl).
Kandidát Sarkozy počítal s pravidelnými schůzkami šéfů hlav států a vlád podle vzoru
G8 a zároveň s Radou Středomoří srovnatelnou s Radou Evropy (bez bližší specifikace).
V delším horizontu by pak Středomořská unie s EU mohla sdílet instituce (přičemž o
vzniku vlastních institucí UM nic neřekl), zatím s ní měla „úzce pracovat“. Zároveň by
Unie zahrnovala systém kolektivní bezpečnosti, která by nemusela spočívat ve „zbrojení
a zastrašování“. Přitom, snad aby nebyl za přílišnou holubici, hned v další větě slibuje k
této bezpečnosti přispět posílením francouzské kapacity v regionu co do letectva a
námořnictva („neboť věřím v námořní poslání Francie“).
Zde je patrné podsouvání rámce velkých mezinárodních organizací, tedy přirovnávání či
řazení do kategorie k Radě Evropy, Evropské unii, G8 a implicitně také Organizaci pro
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bezpečnost a spolupráci v Evropě – na tu naráží strukturou čtyř pilířů (OBSE měla tři
koše, zde se z druhého „emancipovala“ ekologie; pilíře zase evokují EU); a na OSN,
návrhem „systému kolektivní bezpečnosti“ (pokud toto slovní spojení novinářům
okamžitě nerezonují, internetové vyhledávače napoví).
Sarkozy využívá svého tradičního tématu přistěhovalectví (přinejmenším od dob, kdy
byl ministrem vnitra), silně rezonujícího mezi mnohými Francouzi: „To v perspektivě
této Středomořské unie musíme koncipovat výběrovou imigraci, to jest společně
rozhodovanou, společně organizovanou, společně zvládanou. To proto, že neřízená
imigrace je katastrofou pro země původu stejně jako pro přijímající země, chci nastolit
na úrovni Středomoří otázku nelegálního přistěhovalectví“ (Sarkozy 7. 2. 2007, na slovo
stejně v Perpignanu 23. 2.). Zároveň navrhl i několik konkrétnějších kroků – vypracovat
úmluvu středomořských zemí o navracení ilegálních migrantů; takoví by pak ve Francii
nedostali pět let povolení k pobytu. Také si přál odebrat nelegálním přistěhovalcům
právo na přístřeší – později takový návrh zákona vzbudil velké kontroverze (AFP, 5. 10.
2007, 22:44). Většinou se však přímé spojitosti se středomořským projektem vyhýbal a
o přistěhovalectví hovořil zvlášť.
Dalšími tématy je ekologie („mohla by představovat druhý pilíř společných politik“)
včetně znečištění Středozemního moře, skleníkového efektu, udržitelného rozvoje a
vyčerpávání surovin. Třetím pilířem by byl společný rozvoj (co-développement) –
sdílení technologií, léků, společné laboratoře, univerzity, spolupráce firem, energetická
politika (v projevu nezapomíná zmínit jadernou energii, jež má ve Francii zvláštní
symbolickou hodnotu), dále navrhuje středomořskou investiční banku po vzoru EIB.
Posledním pilířem by byl boj proti organizovanému zločinu, terorismu a dokonce
korupci, opírající se o „společný justiční prostor“ - tedy evokující schengenský prostor.

4.2 Středomoří v kampani
„Novým podnikem se s velkou energií zabýval sám Sarkozy, asistovaný
prezidentskými pobočníky a houfem politických poradců. Spuštěna coby jen o málo víc
než slogan, idea Středomořské unie byla propagována skrz sérii projevů, pronesených
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hlavně během návštěv arabských hlavních měst, jež byly rovněž využity k propagování
francouzských obranných obchodů, exportů jaderné technologie a zapojení se do
projektů v infrastruktuře“ (Gillespie 2011, 1209).
Již pár týdnů před toulonským projevem naznačil Sarkozy své středomořské ambice,
když jej stranický kongres UMP jmenoval za velké pozornosti médií kandidátem. „Chci
být prezidentem takové Francie, která navrhne sjednotit Středomoří, jako kdysi navrhla
sjednotit Evropu, a která do perspektivy této jednoty vepíše vztahy Evropy a Turecka,
svá pouta s arabským světem, hledání východiska izraelsko-palestinského konfliktu, ale
také výběrové přistěhovalectví, společný rozvoj, kontrolu liberalismu i ochranu kulturní
rozmanitosti. Chci být prezident takové Francie, jež řekne Evropanům a Afričanům: ‚ve
světě, kde se rýsují rozsáhlé kontinentální strategie, jež se rozkročují po polokoulích, je
pro Evropu životně důležité vynalézt euro-africkou strategii, jíž Středomoří bude
neodvratně osou‘“ (Sarkozy, 14. 1. 2007).
V Montpelieru kandidát Sarkozy přidal přímo geopolitické hrozby nejvyššího řádu:
„Mezi americkým kontinentem z jedné strany a Asií z druhé, globalizační geografie
tlačí Evropu k vytvoření euro-africké strategie, jíž bude Středomoří nevyhnutelně osou“
(Sarkozy, 3. 5. 2007).
UM nicméně Sarkozy neprezentoval v každém vystoupení. Toulonský projev se jí
věnoval zdaleka nejvíc, hodněkrát Středomoří zmínil též v Madridu (27. 2. 2007), ve
Štrasburku (21. 2.) a v Montpelieru (3. 5.), v náznacích ještě v několika dalších
projevech.
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Středomoří ve své kampani zmínila i socialistka Ségolène Royal, slíbila oživit
Barcelonský proces a do Alžírska vyslala jednat exministra Jacka Langa i o vytvoření
„mezinárodní organizace pobřežních států Středomoří“ (AFP 4. 2. 2007). Na druhou
stranu se vymezovala vůči Sarkozyho přísné pozici vůči rozšíření EU o Turecko – nemá
prý před „práskat dveřmi“, i když ještě na vstup Turecka nepřišel čas (Sinchua, 3. 5.
2007).
„Viděno s odstupem, návrh Unie Středomoří ztratil plášť toho, že šlo o záležitost
zahraničních věcí. Právě naopak; zvolením tohoto očividně nemístného předmětu za
1

Alespoň podle vyhledávače v databázi Jeana Véronise, který archivoval projevy
všech kandidátů na http://sites.univ-provence.fr/veronis/Discours2007/.
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téma své volební kampaně mohl Sarkozy využít jeho rozmanitých odstínů, pokrytím
několika témat vztahujících se k francouzské domácí politice, což mu pomohlo získat
hlasy z několika politických táborů“ (Tasche 2010, 58).
Nicméně,

když to shrnu, ačkoliv je toulonský návrh par excellence produktem

předvolební kampaně, který charakterizuje značný hype a vykazuje mnohé prvky
mediální pseudoudálosti, i tak byl v základě reálný a docela dobře zakotvený v
dosavadních politikách. Zároveň se otevíralo okno příležitosti pro oživení
Barcelonského procesu. Z politického pohledu tak byl sice návrh přehnaně ambiciózní a
velice vágní, ale představitelný, nepříčil se z principu politické logice.

4.3 Plnění předvolebního slibu
Záměr unii založit potvrdil, byť velice stručně, hned v prvních proslovech po volebním
vítězství a taktéž v inauguračním projevu (6., respektive 16. května); v obou až
nezvykle velkou část věnoval evropské a zahraniční politice (Le Figaro, 9. 5. 2007).
„Nadešel čas společně vybudovat Středomořskou unii, jež bude spojovníkem mezi
Evropou a Afrikou“ (Sarkozy 6. 5. 2007).
Sarkozy sám v počátcích ujišťoval, že ještě nemá konkrétní představy. Nejprve se
středomořské země musí „dohodnout na metodě, jakou spolu budou mluvit, a až potom
rozhodnout“ (Agence Europe, 30. 5. 2007). Až poté dojde na konkrétní témata
spolupráce; Sarkozy sám navrhuje začít environmentálními otázkami, později pak
zahrnout obtížnější problémy jako imigraci či bezpečnost.
Předpokládaní partneři uvítali Sarkozyho důraz na Středomoří (byť spíše vágně,
nehlásili se přímo k nové unii) v zaslaných gratulacích či rychlých telefonátech –
premiéři Španělska a Itálie, tuniský prezident i marocký král. Naopak turecký premiér
Recep Tayyip Erdoğan ke gratulaci připojil přání, aby se nový prezident tak nestavěl
proti členství Turecka v EU. Podobně se vyjádřil i předseda Komise José Manuel
Barroso.
Španělský velvyslanec pro středomořské záležitosti, Juan Prat y Coll, velebil návrh
jako jednu z cest, jak se efektivněji vyrovnat s novými hrozbami jako imigrace,
terorismus a změna klimatu: „Jsme připraveni s ním na tom spolupracovat, protože
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potřebujeme posílit Evropsko-Středomořské partnerství,“ komentoval pro International
Herald Tribune (11. 5. 2007).
Romano Prodi byl na středomořské politice osobně zainteresovaný a Sarkozyho
iniciativa jej dost zaujala: „Představte si mé uspokojení, když jsem slyšel jeho první
proslov, 6. května večer, hned po vyhlášení výsledků! Se Středomořskou unií se chopil
tématu, z nějž jsem roky měl svého bojového oře, po celou dobu mého předsedání
Komisi v Bruselu. Bez většího úspěchu, uznávám. Když jsem navrhl vytvoření banky
pro Středomoří, bylo mi odpovězeno 'ne'. Vznik smíšených univerzit 'Sever-Jih'
nevzbudilo žádné nadšení. Pokud jde o ideu přímé trans-středomořské spolupráce v boji
s ilegální imigrací, také neměla žádnou odezvu. Přitom se jednalo o tři podstatné
kapitoly každé středomořské politiky“ (interview v Politique Internationale, léto 2007).
Tamtéž Prodi upozornil, že nejen pobřežní země mají na Středomoří zájem, zmínil
Německo, Rakousko, Slovinsko a Maďarsko.
Sarkozy nemeškal a brzy začal připravovat pro svůj projekt půdu u jižních partnerů,
prezidentům Alžírska a Tuniska napsal obdobně formulované poděkování za gratulace:
„(...) v tomto ambiciózním a tolik potřebném podniku vím, že se budu moci spolehnout
na vaši podporu a vaši odhodlanost“ (AFP, 24. 5. 2007, All Africa, 23. 5. 2007).
Své opatrně pozitivní postoje ke středomořským iniciativám pak potvrdili státníci z
jihoevropských zemí i při osobních setkáních s novým francouzským prezidentem.
Hlavně se jednalo o osud Smlouvy o ústavě pro Evropu, respektive o její náhradu
(Sarkozy prosazoval „mini-smlouvu“), na Středomoří ovšem také vždy přišla řeč.
Italský premiér Prodi 28. května Sarkozyho navštívil v Elysejském paláci, spolu
vyslovili záměr svolat schůzku sedmi středomořských zemí EU.“Prosím vás, abyste
nemysleli, že tímto návrhem velké středomořské politiky, který právě formulujeme, je
jakousi výmluvou k vyřešení problému našich vztahů s Tureckem,“ prohlásil Prodi na
společné tiskové konferenci (Agence Europe, 30. 5. 2007). I Portugalsko a Španělsko
byly na rozdíl od Sarkozyho pro členství Turecka v EU.
Sarkozy sám v počátcích ujišťoval, že ještě nemá konkrétní představy. Nejprve se
středomořské země musí „dohodnout na metodě, jakou spolu budou mluvit, a až potom
rozhodnout“ (Agence Europe, 30. 5. 2007). Až poté dojde na konkrétní témata
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spolupráce; Sarkozy sám navrhuje začít environnementálními otázkami, později pak
zahrnout obtížnější otázky jako imigraci či bezpečnost. Prodi ještě zmínil „starou
myšlenku středomořské banky“ a společné univerzity.
Koncem května se čerstvý prezident vyjádřil, že v delším výhledu by Středomořská unie
mohla dostat vlastní instituce, ovšem Evropská komise že by i tak mohla být „pověřena
jistými úkoly, v oblastech působnosti, kde by se křížily zájmy Evropy a Středomoří“
(La Croix, 30. 5. 2007).
Podobná byla o tři dny později Sarkozyho návštěva Madridu. „(...) uvítali jsme návrh
Nicolase Sarkozyho týkající se nového scénáře, vdechnutí nové dynamiky do
Středomoří. Svou ideu brzy rozvine do detailů“, prohlásil premiér Zapatero na společné
tiskové konferenci 31. května „Jsme odhodlaní uspíšit takový středomořský přístup ke
spolupráci, bezpečnosti, otázkám imigrace a chceme posílit naše hospodářské vztahy.“
Prezident Sarkozy tamtéž ujišťoval, že Barcelonský proces by měl být začleněn do
Středomořské unie. V tuto chvíli už mluvil o osmi evropských zemích - přidal také
Slovinsko („které bude brzy mít předsednictví Evropské unie“)
(Sarkozy & Zapatero, 2007).
Promptně uvítal středomořskou ideu i portugalský ministr zahraničí Luís Amado, který
se chystal po Německu převzít předsednictví v Radě EU. K prioritám předsednického
trio (se Slovinskem) patřily rovněž vztahy s okolními zeměmi, přičemž Středomoří
mělo mít na starosti právě Portugalsko. “Ještě jsme neměli příležitost diskutovat s
francouzskou vládou o obsahu této iniciativy, ale shledáváme ji velice vítanou,” řekl
agentuře Lusa (31. 5. 2007). “Francouzská iniciativa otevírá otázku, kterou nelze
odkládat. Přijímáme ji jako výchozí bod důležité diskuse.”
Prvního června státní tajemník pro evropské záležitosti Jean-Pierre Jouyet hovořil o
Sarkozyho projektu na schůzce Středomořského fóra < (neformální platforma jedenácti
zemí ze severního i jižního břehu France: Alžírsko, Řecko, Egypt, Itálie, Malta,
Maroko, Portugalsko, Španělsko, Tunisko a Turecko).> . „Naše diagnóza je, že
spolupráce v regionu kulhá. Ovšem existují oblasti, v nichž mohou země spolupracovat
v malých skupinách, v případě energetiky, životního prostředí, imigraci či boji proti
terorismu,“ zmínil se pouze diplomatický zdroj agentury AFP (2. 6. 2007).
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Německo si návrhu všimlo a dalo to najevo relativně brzy, byť oficiálně zatím bez
názoru. Státní tajmeník Günter Gloser v Maroku při jednání s premiérem mluvil o
„možnosti posílení spolupráce mezi Evropskou unií a zeměmi středomořského pobřeží
ve světle návrhu, který v tomto ohledu udělal francouzský prezident Nicolas Sarkozy“
(Agence Europe, 6. 6. 2007). O měsíc později už jistý skepticismus vyjádřil ministr
zahraničí Frank-Walter Steinmeier: “musíme si dávat pozor, abychom si navzájem
nekonkurovali našimi politikami sousedství” (AFP, 5. 7. 2007 22:53). Pokud by prý šlo
o instituci podobnou Radě pobaltských států , nebyl by problém. “Pokud se
Středomořská unie vyvine tímto směrem, může být sladěna, bez problémů. Ale pokud
by si Středomořská unie nárokovala například přístup ke stejným finančním
prostředkům jako Barcelonský proces, vznikla by konkurence a jistě by to bylo zdrojem
sporů. Jsem přesvědčený, že je to ve Francii v aktuální fázi přípravy pečlivě zvažováno
a že přijde návrh Francie, jež povede v patrnosti tyto možnosti konfliktů.”
Ještě přísněji to pro list Europolitique na kongresu evropských lidovců vyjádřil Michael
Gahler, místopředseda zahraničního výboru Evropského parlamentu: „Chce Francie
jednat vně EU a dominovat vztahům s Jihem? Doufám, že ne. Byla by to otevřená brána
neokoloniálnímu přístupu. Ani si nedovedu představit, že by středomořská politika EU
byla formulována výhradně pobřežními státy Středozemního moře, zatímco by finanční
prostředky byly dodány 27. To je vyloučeno. Bude to celá EU. Když ne, žádný
rozpočet“ (Europolitique, 6. 7. 2007).
Francouzské ministerstvo zahraničí promptně odpovědělo, že se Steinmeierem naprosto
souhlasí a že Středomořská unie bude v souladu a kompatibilní s Barcelonským
procesem: “Naše idea je posílit Barcelonský proces, pokračovat v něm, rozhodně ne jej
nahrazovat či působit jako kritika Barcelonského procesu (AFP 6. 7. 2007).
Mezitím se relativně příznivě o UM vyjádřil komisař pro rozšíření Olli Rehn na
konferenci ve Štrasburku na École nationale d'administration (ENA) a připomněl i
turecký v zásadě souhlasný postoj, nemá-li se jednat o alternativu k plnému členství v
EU (Europolitics, 21. 6. 2007).
Slovinsko zatím hostilo tradiční neformální schůzku ministrů zahraničí středomořských
členů EU (prvně se jí zúčastnily také Bulharsko a Rumunsko). V závěrech slovinský
ministr Dimitrij Rupel potvrdil důležitost Evropské politiky sousedství i souvisejících
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iniciativ (Black Sea Synergy, spolupráce s BSEC), ministři se také dohodli, že jejich
úředníci připraví společné návrhy pro záříjovou ministerskou konferenci ENP.
Slovinsko také získalo souhlas partnerů k založení euro-středomořské univerzity.
Podle Rupela dospěli ministři k “principiální dohodě, podle níž by se Barcelonský
proces měl vyvinout do Středomořské unie,” což se nakonec v podstatě stalo. ”Dovedu
si představit, že se všichni členové Barcelonského procesu stanou členy této
Středomořské unie” (Agence Europe, 10. 7. 2007).
Francouzský ministr Kouchner kolegům žádné podrobnosti nepřiblížil, na projektu že se
ještě musí pracovat. Podle Rupela by bylo těžké si představit, že by šlo “prodat” ideu
“této Středomořské unie nahrazující část EU či nabízenou někomu, kdo není v EU
chtěný” (BBC, 6. 7. 2007).
Dlouho nebyla jasná množina členských zemí. Například Izrael nebyl dlouho nikde
explicitně zmíněn, leč Sarkozy často hovořil o vyřešení izraelsko-palestinského
konfliktu. Až v prosinci se ministr Kouchner ohradil proti přání Libye nepočítat s
Izraelem (AFP, 11. 12. 2007).
Prezidentův poradce Olivier Stirn se například vyjádřil: „Budou to země Severní Afriky,
ale také Egypt, Libye, Turecko – které bude důležitou zemí Středomořské unie. (…)
Úkolem této středomořské unie bude obrátit se k jihu, tedy přeorientovat francouzskou
politiku více k jihu a méně k východu“ (All Africa, 14. 6. 2007). Ačkoli v jednom
rozhovoru (La Presse, 10. 7. 2007) Sarkozy pronesl, že by v jádru Středomořské unie
mohlo být pět zemí jižního Středomoří a pět jižních členů EU (tedy těch, které se dříve
scházely v rámci dialogu 5+5: Alžírsko, Tunisko, Maroko, Libye, Mauritánie, Francie,
Itálie, Španělsko, Portugalsko a Malta), většinou prohlašoval (v tu stejnou dobu), že by
se měly podílet všechny státy středomořského pobřeží. „Chceme, aby to bylo co možná
největší“ (Reuters, 11. 7. 2007).
Mezi cíli prvních zahraničních cest prezidenta Sarkozyho bylo Alžírsko a Tunisko (10. 11. července, šlo o jeho první mimoevropskou cestu v roli prezidenta) a středomořská
integrace patřila k hlavním tématům – soudě dle tiskových konferencí a rozhovorů s
médii.
Celkově však svou ideu konkretizoval či posunul jen minimálně, ani rozhovory nebyly
v otázce středomořské integrace konkrétnější.
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Například rozhovor v listu La Presse byl dost vágní, ne-li prázdný (10. 7. 2007)
zdůraznil v něm „silné principy“ bezpečnosti Izraele a palestinského práva na vlast, na
kterých se s Tuniskem Francie shodne. Ačkoli se vyjádřil, že by v jádru Středomořské
unie mohlo být pět zemí jižního Středomoří a pět jižních členů EU (tedy těch, které se
dříve scházely v rámci dialogu 5+5: Alžírsko, Tunisko, Maroko, Libye, Mauritánie,
Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Malta), většinou prohlašoval (v tu stejnou
dobu), že by se měly podílet všechny státy středomořského pobřeží. Záporně také
odpověděl na otázku, jestli bude Francie (spolu s Alžírskem) ve vedoucí skupině:
„Shodli jsme se s prezidentem Buteflikou, že je třeba vysvětlit tuto ideu, aby se
odstranila nedorozumění, nikoho nevylučovat, přidružit co největší počet“ (News Press,
11. 7. 2007).
Tři dny nato jednal i o středomořské ideji premiér François Fillon v Římě.
O prázdninách prezident zmírnil svou kritiku Barcelonského procesu: „Pečlivě
zhodnotíme veškeré acquis, které v tomto ohledu existuje, zvláště v rámci partnerství
Euromed. Není cílem zrušit či předělat, co již bylo uděláno, nýbrž dát novou životní sílu
tomu, co existuje, a rozhodnout několik viditelných a konkrétních iniciativ“ (Al Ahrám,
1. 8. 2007).
Obdobně hovořil na srpnové konferenci s francouzskými ambasadory: „Nejde o to
ignorovat, co již bylo dosaženo: Barcelonský proces, 5+5 či Středomořské forum.
Naopak se jedná o to jít ještě dál, mezi pobřežními zeměmi našeho společného moře,
vycházejíce z kroků Jeana Monneta o Evropě“ (Sarkozy 27. 8. 2008).
Dále zmínil, že by vedle vlád jeho projekt měl mobilizovat též podniky, sdružení,
všechny, kteří si budou přát se na tomto velkém projektu podílet“ Tamtéž ujistil, že
evropské instituce, v první řadě Komise, by byly plnoprávnými aktéry.
Na téže konferenci tajemník pro evropské záležitosti Jouyet přímo hájil EMP: „Musíme
zároveň posilovat účinnost euro-středomořských nástrojů v rámci Barcelonského
procesu, zlepšovat existující partnerství s každou zemí na jihu Středozemního moře, i
prosazovat skutečnou Středomořskou unii (Jouyet 28. 8. 2007).
Nebyl to ale vždy jen Nicolas Sarkozy, kdo vyslovoval velké myšlenky o středomořské
integraci. Španělský ministr zahraničí Miguel Moratinos v sprnu horoval za reformu

72
EMP (či za „Barcelonu plus“), Sarkozyho návrh vítal jako výtečně načasovaný....(týden
předtím se Moratinos o Sarkozyho ideji bavil s egyptským protějškem – viz BBC, 27. 7.
2007)
V deníku El País publikoval názor, že by Středomořská unie měla disponovat
obdobnými institucemi jako EU, čili kromě summitů hlav a států také radami ministrů a
stálých zástupců, stálou komisí a posíleným parlamentním shromážděním; rovněž
programový základ byl se Sarkozyho idejemi takřka totožný. (cit. dle Reuters, 2. 8.
2007 a Escribano Lorca 2008). Moratinos navíc nadnesl „regionální aplikaci“ aliance
civilizací, kterou v OSN spustily roku 2004 Španělsko s Tureckem coby most mezi
Západem a islámem.
Před schůzkou s ministry šestnácti partnerských zemí ENP začátkem září poukázala
komisařka pro vnější vztahy Benita Ferrero Waldner na vágnost Sarkozyho idejí a
obávala se, že Francie bude ve strategickém regionu jednat sólo či sekundována
několika pobřežními zeměmi. Projekt musí „být veden uvnitř celé Unie, byť jsou
některé země více zainteresované než jiné“ (Le Figaro, 3. 9. 2007).
Tento názor pak Komise opatrně formulovala i ve sdělení Radě a Evropskému
parlamentu k chystané ministerské konference EMP: „Komise vítá nedávné iniciativy
související s posílením vztahů s našimi partnerskými zeměmi ze Středomoří. Návrhy
týkající se vytvoření Středomořské unie mohou mobilizovat obnovenou politickou vůli
v Evropě a jižním Středomoří pro užší vzájemné partnerství. Příští evropskostředomořská konference ministrů zahraničních věcí bude skvělou příležitostí k
projednání formulace této iniciativy a spolupráce v součinnosti s Evropskostředomořským partnerstvím a evropskou politikou sousedství. Pro Komisi je zásadní,
aby se na tomto společném úsilí podílela Evropská unie a evropské orgány“
(KOM(2007) 598).
Poměrně smířlivý byl zástupce mluvčího německé vlády Thomas Steg před německofrancouzským summitem. Není prý v rozporu a nevylučuje se, že Francie rozvíjí
myšlenku Středomořské unie, zatímco Berlín dává větší důraz na východní sousedství
(AFP, 9. 9. 2007 10:00). Výstupy ze summitu pak ovšem Středomoří nezmiňují.
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Celé léto v Evropě nedošlo na nic, co by se blížilo skutečným jednáním o
středomořském návrhu. Dokonce i Španělsko, tedy vůdčího aktéra EMP, Sarkozy
konzultoval až počátkem října 2007, jak se Gillespie (2011, 1209) dozvěděl od
důvěrných zdrojů ze španělské diplomacie.
Že by měla Středomořská unie mít inistutuce a hlavně exekutivní sekretariát, to vše
podložené chartou, naznačil koncem září francouzský velvyslanec v Tunisku, Serge
Degallaix, na euro-středomořském kolokviu. Unie nemá být náhradou ENP či eurostředomořského partnerství, neboť jde o „logiku integrace a překonávání překážek“
(Agence Europe 23. 9. 2007).
Ministři zahraničí Itálie, Španělska a Francie jednali začátkem října i o Středomořské
unii, o ničem konkrétním ale neinformovali (La Repubblica, 2. 10. 2007).
Víceméně příznivě na Sarkozyho v hyperbole narážel evropský komisař Peter
Mandelson na euro-středomořské ministerské konferenci o obchodu, jež potvrdila záměr
do roku 2010 vybudovat pásmo volného obchodu. Vypůjčil si frázi „ od jiného velkého
přítele užších středomořských vazeb“, když naznačil evoluci barcelonského procesu ke
„středomořské unii“ (Agence Europe, 24. 10. 2007).

4.4 Tanger
Jistou konkretizaci středomořského projektu přinesl Sarkozy na oficiální návštěvě
Maroka. Nejprve hovořil v Rabatu k poslancům, tam formuloval záměr uspořádat ve
druhé polovině roku 2008 (za francouzského předsednictví EU) druhou euro-africkou
konferenci o migraci (první byla roku 2006 v Rabatu) také pak novinářům prezentoval
obchodní kontrakty za tři miliardy eur, včetně TGV, vojenského materiálu a spolupráce
na jaderné energii (AFP 23. 10. 2007 19:13; Reuters, 24. 10. 2007 17:09). Významnější
ale byl projev v Tangeru. Ani ten nebyl zvolen bez důvodu, jednak samozřejmě pro
blízkost k Evropě, ale také se v tu dobu se chystaly ohromné projekty v přístavu a
přilehlé svobodné ekonomické zóně, o níž měl velký zájem francouzský a též španělský
byznys (Courrier International, 6. 12. 2007).
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V projevu ke studentům v Tangeru potvrdil většinu z dřívějších návrhů, ale své ideje
poupravil na základě některých připomínek a kritik, které za více než půl roku jeho plán
vyvolal.
Přetrvává vymezení vůči EU (nebude se prý podobat, ale rovněž bude originální a
jedinečnou zkušeností) a jejím předchozím politikám v regionu. Připomněl dosavadní
iniciativy (konkrétně Středomořské forum, Barcelonský proces a obecně řadu dalších
oblastí), jež jsou „znameními, že vůle existuje“. Ale i skeptici „pochopili, že toto
nemůže stačit, že je třeba, aby všechno dobře započaté pokračovalo, ale že je nutné jít
dále, rychleji, že je třeba překročit jednu etapu, že třeba odvážit se představit si něco
jiného, co by mohlo vše změnit, že je třeba vykrystalizovat probíhající iniciativy, přejít
na jinou stupnici, na jinou rychlost“ (Sarkozy, 23. 10. 2007).
Nová unie („politická, ekonomická a kulturní“) měla být pragmatická, mít proměnlivou
geometrii podle konkrétních projektů. Podle funkcionalistické logiky měla začít
udržitelným rozvojem, energetikou, dopravou a vodou tak, jako evropská integrace
začala uhlím a ocelí. Vedle toho („oproti Evropě, která je dlouho zapomínala vzadu za
ekonomií“) měly být v popředí i kultura, vzdělání, zdraví, lidský kapitál, boj s
nerovnostmi a spravedlnost. Znatelně vyhladil výroky o imigraci – to slovo zde ani
nepoužívá, namísto toho nabízí vizi Středomoří, kde „se společně buduje a společně řídí
svoboda pohybu lidí, kde se společně organizuje a společně garantuje bezpečnost“.
Ostatně mluvil primárně k Maročanům a ne k Francouzům. Okolo konkrétních projektů
by se pak měla rozvinout další spolupráce.
V reakci na nespokojenost jižních států, že Barcelonský projekt byl pouze evropskou
politikou, důrazně potvrdil společné vlastnictví projektu: „Unie Středomoří, to bude
především unie projektů. Ale s jedním cílem: učinit ze Středomoří největší laboratoří
společného rozvoje na světě, kde se rozvoj rozhoduje společně a ovládá společně“
(Sarkozy, 23. 10. 2007).
Stávající iniciativy prý nemá nahrazovat, nýbrž jim dodat „nový elán, nový dech“. Z
pohledu uspořádání tangerský projev nepřinesl žádný posun, prezident jen prohlašoval,
že má Středomořská unie poslání sdružit a sblížit „všechny ideje, všechny energie,
všechny prostředky“. Jako úlitbu Evropské komisi navrhoval, že by se měla účastnit
veškeré práce, aby obě unie fungovaly v součinnosti. Nová organizace má vznikat na
nejvyšší úrovni, totiž hlav států a vlád, které rovnou v Tangeru pozval na červnový
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(nakonec červencový) summit. Státy, které neleží na středomořském pobřeží, zval jako
pozorovatele.
Během marocké návštěvy ovšem trval na tom, že stále nejde o hotový projekt: „Unie
Středomoří > Union de la Méditerranée – většinou ovšem používá Union
Méditerranéenne>, to není už uvázaný projekt, který by se měl přijmout, nebo nechat.
Tuto společnou ambici musíme budovat společně, se všemi zeměmi, kterých se týká“
(MAP – Tisková agentura Maghrebu... cit. dle webu elysee.fr)
„Chopil jste se iniciativy s vizionářským a odvážným projektem, projektem Unie
Středomoří. Jsme odhodláni s vámi prozkoumat všechny příležitosti“, vítal Sarkozyho
král Mohammed VI. Jedním dechem však připomněl, aby se vše koordinovalo s
Barcelonským procesem. Stejně tak vyjádřil přání, aby Maroko získalo pokročilý status
v rámci ENP, a zmínil i Svaz arabského Maghrebu (Reuters, 24. 10. 2007, 17:09; AFP
24. 10. 2007, 16:50) Trochu paradoxně Francouzi na tangerský projev pozvali
ambasadory evropských zemí, ne však arabský, jak důvěrně sdělil agentuře AFP jeden z
arabských diplomatů (AFP 24. 10. 2007, 16:50).
V deklarovaném postoji Evropské komise se nic nezměnilo: „Vždy jsem tvrdila, že jsme
otevření projektu Středomořské Unie pod podmínkou, že budou zahrnuty všechny země
EU,“ sdělila Europolitics Benita Ferrero-Waldner, Evropská komisařka pro vnější
vztahy (25. 10. 2007).
Hned 26. října Alain Le Roy prezentoval nové návrhy jejím poradcům, nevzešla z toho
však žádná oficiální komunikace (EurActiv.fr 5. 11. 2007). Šlo o diskuse na „technické
úrovni“ k přípravě budoucího summitu (AFP 26. 10. 2007).
Při jiných příležitostech Evropská komise jako by dělala, že o Sarkozyho projektu neví,
nebo jej zmiňovala jej na okraj, a dál pokračovala v aktivitách v rámci politiky
sousedství a euro-středomořského partnerství. Na energetickém fóru v egyptském Šarm
aš-Šajchu (Sharm El Sheikh, Charm el-Cheikh ) Ferrero-Waldner a komisař pro
energetiku Andris Piebalgs hovořili o potřebě prohloubit energetické vztahy
středomořských zemí s EU, leč o Sarkozyho projektu nepadlo ani slovo (Euractiv.fr 8.
11. 2007).
Oficiálně v Evropské unii poprvé Francie prezentovala projekt na konferenci ministrů
zahraničí zemí EMP; ministr Kouchner se sice narychlo ukázal, ale Sarkozyho ideje

76
prezentoval Le Roy. Plán pořád nenabýval konkrétnější podoby, ale aspoň šlo o
oficiální návrh. Nebyla by vytvořena žádná nová (velká) instituce, jednalo by se jednak
o schůzky (jednou za rok či za dva) na nejvyšší úrovni, jednak o unii či svaz
konkrétních projektů a agentur (například pro boj se znečištěním moře, pro rozvoj
malých a středních podniků). Každou iniciativu by země podporovaly či nepodporovaly
dle své libosti, severní státy EU by mohly mít status pozorovatele a plným členem by
byly Evropská unie reprezentovaná Komisí i Liga arabských států (EurActiv.fr, 8. 11.
2007). Jedním z konkrétních ústupků či úliteb vůči EMP bylo, že by se summit „GMed“ v daném roce zrušil, pokud by se konal summit EMP (Europolitique, 12. 11.
2007).
Komisařka Ferrero-Waldner opět hlavně hájila unijní politiky a připomínala jejich
dosavadní výsledky. „Tyto výsledky nelze brát na lehkou váhu. Učinily naše partnerství
pevné a odolné. A nastolily vysoký standard pro budoucnost. Ale buďme upřímní, Eurostředomořské partnerství ještě nenaplilo celý svůj potenciál. Nebyli jsme schopní jít tak
daleko, jak bychom rádi; z velké části kvůli přetrvávající ráně blízkovýchodního
konfliktu.
Ideje jako Euro-středomořská unie navrhovaná prezidentem Sarkozy by mohly přidat
politickou sílu regionální spolupráci a jsou vítány. Měly by stavět na zkušenosti
nashromážděné a strukturách zavedených existujícími regionálními politikami jako
Barcelonský proces, Euromed a Evropská politika sousedství. Komise by měla být plně
přidružena a jsme připravení spolupracovat (Ferrero-Waldner 2007).
„Ministři zdůrazňují důležitost konzultací o všech nových iniciativách s cílem zlepšit
spolupráci v euro-středomořském regionu. V tomto kontextu si ministři všímají
prezentace o Středomořské unii coby iniciativy k doplnění Euro-středomořského
partnerství,“ stálo pak v závěrech konference (Rada EU 6. 11. 2007 C/07/255). Podle
informací Agence Europe (6. 11. 2007) už takto obecné a nezávazné prohlášení
připravili úředníci a experti na přípravné schůzce před konferencí
Znovu však potvrdili platnost EMP a ENP a připomněli, že Barcelonský proces je na
roky 2007-2010 podporován rozpočtem 3,3 miliardy eur v rámci ENPI, jakož i dalšími
zdroji. Podobně se vyjádřil Vysoký představitel SZBP Javier Solana: „Barcelonský
proces musí zůstat velkým deštníkem, pod nímž se řeší veškeré agendy“ (Europolitique
8. 11. 2007).
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„Nicolas Sarkozy má zásluhu, že zdůraznil nutnost prohloubit naše partnerství se
zeměmi jižního Středomoří,“ komentoval předsedající portugalský ministr Luis Amado.
„Nejedná se o paralelní projekt vedle Barcelonského procesu, spíše se s Barcelonou
skloubí.“ Na druhou stranu připustil, že je projekt stále dost vágní a probouzí jej debaty,
ba až „frustrace“. „Francie tento projekt prezentovala dost rychle“ (Europolitique 8. 11.
2007). Španělský ministr Moratinos se vyjádřil pozitivně, ovšem „logicky, bude to
fungovat jako 'posílená spolupráce' mezi středomořskými zeměmi“ (AFP 6. 11. 2007) I
italský šéfdiplomat D’Alema slíbil „absolutní podporu“, byť podle něj nadále bylo třeba
projekt konkretizovat. Oba dva se nedlouho předtím setkali s Kouchnerem, aby UM
probrali (ANSA 6 November 2007)
Zájem podílet se vyjádřilo na konferenci Nizozemsko (Europolitique, 12. 11. 2007,
Agence Europe 8. 11. 2007). Lucemburský ministr narazil na „velký problém“ peněz:
„Pokud bude financovat EU, je třeba, aby všechny státy EU byly přidružené“ (AFP 6.
11. 2007).
Paříž nadále hájila model se členstvím omezeným na pobřežní státy, argumentovala i
příměrem k Nordické radě, v níž spolu s Ruskem zasedají státy EU kolem Baltského
moře (Europolitique, 12. 11. 2007). Status pozorovatelů by měly Jordánsko a
Mauritánie (Agence Europe, 6. 11. 2007).
Později v prosinci Francie hovořila o dvaadvaceti předpokládaných členských zemích,
„od Maroka po Izrael, od Bosny po Libyi. Tři další, již přidružené ke středomořské
dimenzi, jsou pro Paříž už teď právoplatnými členy: Portugalsko, Mauritánie a
Jordánsko. Nicolas Sarkozy upřesnil, že by Unie byla otevřená každému blízkému státu,
který by jí chtěl přinést silný příspěvek. 'Ale řekneme ne zemi, která by přišla jen proto,
že viděla světlo'“ (La Croix, 21. 12. 2007).
Německá opozice byla už nějakou dobu patrná, ale stále spíše nevyslovená, tedy
alespoň veřejně. Sarkozy a Merkel se osobně setkali při jiných příležitostech a těžko si
představit, že by se o této sporné otázce alespoň jednou důvěrně nebavili. Navenek však
oba státníci neshody najevo nedávali.Například německo-francouzská ministerská rada
11. listopadu se soustředila na integraci přistěhovalců. „Je to konsensuální téma,
známka vůle uklidnit hru,“ komentovala schůzku specialistka na francouzsko-německé
vztahy Claire Demesmay, jíž citoval deník Le Figaro (11. 11. 2007).
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V projevu před europoslanci ve Štrasburku Sarkozy krátce Středomořskou unii
připomněl, zdůrazniv své autorství návrhu: „Chtěl jsem, aby Francie mohla opět táhnout
dynamičnost Evropy, neboť když se daří Francii, celá Evropa z toho může těžit“
(Sarkozy, 13. 11. 2007).
O pár týdnů později vysvětloval ambasador Le Roy, že Francie nemá v úmyslu
„budovat politický projekt“, ale bere si ponaučení z „přinejmenším relativního
neúspěchu Barcelonského procesu, ambice Středomořské unie bude nicméně omezena
na institucionalizaci ekonomických projektů, například prostřednictvím středomořské
agentury pro vodu či středomořské investiční banky“ (EurActiv.fr, 22. 11. 2007).
Jeden z hlavních bodů evropské kritiky, totiž problém financování, se snažil vyvrátit
ministr Jouyet na zasedání politického výboru Euro-středomořského parlamentního
shromáždění (APEM) 26. listopadu. Středomořská unie prý nebude poptávat „právo na
čerpání z fondů společenství“, ale bude se na ně obracet podle „normálních pravidel a
procedur“, po diskusi s Komisí. Spíš ministr předpokládal další zdroje – kapitál
soukromý, mezinárodní, evropský či arabský, stejně jako už dlouho diskutovanou
středomořskou investiční banku. Mezi možnými oblastmi spolupráce mimo již dříve
zmiňovaných tentokrát Jouyet hovořil i o školství a prevenci přírodních katastrof; opět
odkázal na model G8 s rotujícím předsednictvím a „neformálními vztahy“ mezi
partnery. Zahrnuty by prý byly i Evropský parlament a APEM. Novinářům pak sdělil,
že francouzský, španělský a italský ambasador za asistence Evropské komise téma
projednají v příštích dnech (Agence Europe, 28. 11. 2007).
Středomořská unie nebude „ani smlouva, ani právní akt“, neměla by být považována za
mezinárodní organizaci či instituci, vyjádřil se státní tajemník pro evropské záležitosti
Jouyet. V prvním sledu by byla otevřená jen pobřežním státům, ostatní jako Německo
by mohly být přidružené (La Tribune, 26. 11. 2007).
Na veřejné diskusi s francouzským a španělským protějškem v Paříži německý ministr
pro evropské záležitosti Günter Gloser Sarkozyho omezení na pobřežní země odmítal.
Všechny slabosti, připisované Barcelonskému procesu, prý v jeho rámci mohou být dál
řešeny. „Otázky imigrace, energetiky, klimatu a bezpečnosti zajímají všechny členské
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země Unie“ (Les Echos, 27. 11. 2007). Souhlasil ale s principem variabilní geometrie a
s projekty, na nichž by se podílely jen určité státy. „Nevylučuje to regionální spolupráci
v rámci Evropské unie. Pakt stability pro jihovýchodní Evropu toho je příkladem,
dovoluje realizovat projekty s variabilní geometrií a financované na míru, rovněž
zainteresovanými třetími zeměmi. Základní myšlenkou je, že pakt stability patří do
společné zahraniční politiky Evropské unie“ (cit. dle Assemblée nationale, 2007). Jako
další příklad připomněl spolupráci Francie, Maroka a Slovinska v oblasti turistiky.
Sarkozyho iniciativu viděl jako příležitost zhodnotit stávající evropské aktivity ve
Středomoří a EMP zvlášť. „Musíme přizpůsobit existující nástroje, abychom umožnili
spolupráci zároveň regionální, založenou na projektech a zahrnující různé aktéry, ale
pořád v rámci Evropské unie“ (ibid).
Navarro obdobně uvedl, že jeho země je „vždy k dispozici, pokud se jedná o
Středomoří,“ ovšem že francouzští partneři jsou skeptičtí k nutnosti vytvářet novou
instituci (Le Monde 28. 11. 2007)
V rozhovoru pro La Croix pak Gloser zopakoval, že i řada severních členů EU vede
středomořskou politiku a chtějí se podílet na unijním přístupu k jižním sousedům.
„Francie stále neučinila konkrétní návrhy. Bylo několik vystoupení na konferencích. V
této fázi je lépe nespekulovat,“ vyhnul se přímé otázce, zda se Německo chce na UM
podílet, přestože není zvané. „Pro nás je jasné, že pokud chtějí některé členské státy
realizovat nové projekty směrem ke Středomoří, měly by to dělat pod střechou
Evropské unie, ne vedle! Takto to už existuje pro Baltské a Černé moře.“ A připomněl,
že Lisabonská smlouva přinese větší možnosti flexibility pro zahraniční politiku EU.
Také odpověděl, že Německo nepovažuje za nutné zakládat středomořskou rozvojovou
banku.
„Je znát, že se projekt stává prodyšnějším, zvlášť pokud jde o počet zemí, jichž se bude
týkat. Také mám dojem, že velký počet evropských zemí, včetně takových, jež jsou dál
než 1500 kilometrů od Středozemního moře, si přeje podílet se na rozvoji tohoto
regionu“ (La Croix, 29. 11. 2007).

Francouzsko-italskou spolupráci potvrdil bilaterální summit v Nice 30. listopadu, který
se podle agentury AFP středomořské otázce dost věnoval; veřejně však nepadlo žádné
jiné rozhodnutí, než že se Sarkozy a Prodi setkají v Římě ještě se španělským
premiérem Zapaterem a předsedou Komise Barrosem. Francouzský prezident v
interview pro Corriere della Sera (30. 11. 2007) prohlásil, že má s Prodim stejný přístup,
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totiž přednost konkrétním projektům namísto „institucionálních konstrukcí“. „Nyní je
třeba pracovat společně a vypracovat mobilizační projekty
Touto dobou začalo Německo dávat víc najevo svůj odmítavý postoj.
Začátkem prosince už se začalo psát, že by na rozdíl od EMP Středomořská unie
zahrnovala také státy jaderského pobřeží (Courrier International, 6. 12. 2007). Mezitím
také Sarkozy řečnil o Středomořské unii v Alžírsku: „Jako Francie kdysi nabídla
Německu vybudovat Unii Evropy na francouzsko-německém přátelství, dnes Francie
nabízí Alžírsku postavit Unii Středomoří na francouzsko-alžírském přátelství“ (Reuters,
5. 12. 2007 12:15).
Diplomatickou rezervovanost prolomil Berlín začátkem prosince. Vůbec poprvé se
kancléřka veřejně vyjádřila ke Středomořské unii až 5. prosince na konferenci den před
neformální schůzkou s francouzským prezidentem („Blaesheim“), a to poměrně
odmítavě. „Jsem velice skeptická, říkám to bez přikrášlování.“ Hrozila by prý
dezintegrace EU v samém jádru: „Když řekneme: vybudujme nyní Středomořskou unii,
na níž se budou podílet jen země středomořského pobřeží (…), ale která využije
finančních nástrojů EU, předvídám, že ostatní řeknou: my rovněž musíme udělat unii
Východní Evropy, například s Ukrajinou, a také budou moci využívat tyto fondy. A
stane se věc, kterou považuji za krajně nebezpečnou. Mohlo by se přihodit, že se
Německo cítí víc nakloněné zemím střední a východní Evropy a Francie víc zemím
Středomořské unie“ (AFP 6. 12. 2007 16:50). „Takto upřímně nediplomatická reakce
byla za daných okolností nezvyklá a naznačuje, že Merkel mohla ve svém vztahu k
francouzskému prezidentu dosáhnout bodu, kdy považovala za nezbytné jít se svou
nespokojeností na veřejnost. Neboť vztahy mezi dvěma vůdci už začaly hořknout
nějakou dobu před touto neshodou, z nemalé části kvůli Sarkozyho sklonům k
unilaterálnímu jednání a vlastnímu zviditelňování se“ (Deutsche Welle, 6. 12. 2007).
Den nato na společné tiskové konferenci svůj postoj poněkud zmírnila: „Nyní myslím,
že to společně můžeme udělat,“ prohlásila kancléřka po jednání s tím, že Německo
projekt podporuje, ovšem musí být otevřený všem evropským zájemcům. „Pokud si
všechny evropské státy nepřejí se účastnit, je možné to realizovat oklikou posílené
spolupráce. Ale region Středomoří je v Evropě naší společnou misí“ (News Press, 10.
12. 2007).
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„Shodli jsme se, že prostřednictvím našich šerpů budeme pracovat na společném návrhu
majícím za cíl přidružit všechny Evropany, kteří budou chtít, k projektu Středomořské
unie,“ doplnil Sarkozy. „Co říká paní Merkel? (…) Že středomořská otázka ovlivňuje
situaci ve všech zemích Evropy a že tudíž země Evropy, které nejsou na břehu
Středozemního moře, chtějí moci pomoci vytvořit zónu míru, výběrové imigrace,
společného rozvoje, zkroceného životního prostředí. Neumím si představit, jak by si
Francie mohla stěžovat, že si Německo s dalšími zeměmi Evropy přeje podílet se na
nějakém projektu, poněvadž jej považuje za důležitý, to by bylo zvláštní“ (AFP 6. 12.
2007 20:43). Nijak se ovšem nevyjádřil k formě zapojení severních zemí EU – zda by
byly plnými členy, pozorovateli atp., jeho jedinou obavou prý je, aby se na systému
nepodílelo tolik lidí, že by mu to bránilo v chodu (AP, 6. 12. 2007, 20:37).
Hned druhý den sděloval zástupce tiskového mluvčího kancléřky Thomas Steg, že
Merkel je velmi spokojena výsledkem diskusí – totiž že nevznikne Unie Středomoří, ale
posílí se Barcelonský proces. „Unie uvnitř Unie by mohla mít neuvěřitelný výbušný
efekt, uvolnit regionální rozdíly a způsobit reakci Baltského moře“ (AFP 7. 12. 2012).
Kromě toho si přisadil, že s prezidentem Sarkozym „se člověk nenudí“ (cit. dle Agence
Europe, 8. 12. 2007).
Dvanáctého prosince, dva dny před Evropskou radou, na níž se podepisovala
Lisabonská smlouva, a týden před plánovaným setkáním jihoevropských státníků v
Římě kancléřka před Spolkovým sněmem hovořila rovněž o principu posílené
spolupráce. Obecně by podle ní neměl vytvářet „uzavřené společnosti“, byť připustila,
že debaty ve velkých skupinách mohou být těžkopádné.
Potvrdila svou představu, že by nová středomořská iniciativa fungovala tímto
způsobem: „První diskuse o něm povedeme stran spolupráce v prostoru Středomoří.
Pokud tento princip použijeme, může to přinést spoustu výhod pro práci v EU“ (AFP,
12. 12. 2007, 14:28). Nesmí prý existovat „Evropa uzavřených společností“, i když
některé diskuse mohou být těžkopádné. „Pokud jsou v EU skupinové spolupráce, musejí
být otevřené všem členským státům“ (EurActiv.com, 13. 12. 2007).
Třináctého prosince oznámil generální tajemník prezidentského úřadu Claude Guéant,
že se setkání ke Středomořské unii uskuteční koncerm prvního pololetí v Marseille.
Dodal, že se zúčastní i libyjský vůdce Muammar Kaddáfí (AP, 13. 12. 2007, 13:30).
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Na Evropské radě v polovině prosince se dohodlo, že se Polsko zaměří na multilaterální
dimenzi východní politiky sousedství (Agence Europe, 16. 12. 2007), z čehož později
vzniklo Východní partnerství, jeden z protiobchodů za souhlas s Unií pro Středomoří.
Naprosto po lopatě, snad aby bylo úplně jasno, formuloval německé výhrady ministr
Steinmeier v rozhovoru pro FAZ pár dní před chystanou římskou schůzkou Sarkozyho,
Prodiho a Zapatera: „Máme Barcelonský proces a máme návrh Středomořské unie.
Přidaná hodnota té druhé musí být přesvědčivým způsobem prezentována a nesmí přijít
do konfliktu s cíli Evropské unie, které předpokládají ošetřovat vztahy se sousedy,
včetně na jihu Středozemního moře. (...) Je evidentní, že Německo, byť není na
středomořském pobřeží, má okolo Středozemního moře zájmy. Nárokujeme si tak právo
pro Německo podílet se na úvahách o takové Středomořské unii (cit. dle AFP, 17. 12.
2007 11:56). Dále zdůraznil, že si zde Berlín nepřeje dublování institucí ani omezení
unijního rozpočtu.

4.5 Římská výzva
Stěžejním momentem v historii projektu bylo setkání prezidenta Sarkozyho s italským a
španělským premiérem v Římě, 20. prosince. Původně se měl zúčastnit i předseda
Komise Barroso, ale v tu dobu vítal nové členy Schengenského prostoru.
Španělsko a Itálie se tak oficiálně připojily k iniciativě, jejíž název se změnil na Unii
pro Středomoří (tato formulace se do té doby nikde neobjevila); Zapatero ale navíc
použil termín „Barcelona Plus“ (Escribano & Lorca 2008, 16). Kromě toho ovšem
krátká výzva (pět odstavců) nepřinesla nic nového a plán stále jen opakoval dřívější
vágní teze. Zejména opakovaně ujištuje, že nemá „nahrazovat postupy spolupráce a
dialogu, které již sdružují země Středomoří, ale doplňovat je a dávat jim dodatečný
impuls v duchu komplementarity a kooperace se všemi existujícími institucemi“. Co do
stylu je ale podobný Sarkozyho dřívějším projevům: „Středomoří, jež je rodištěm
kultury a civilizace, se musí znovu chopit své role oblasti míru, prosperity a tolerance“.
Unie pro Středomoří se měla stát „srdcem a motorem spolupráce ve Středomoří a pro
Středomoří“, mít za úkol rozvíjet aktivity jiných institucí a činit je „jasnějšími a
viditelnějšími“. Nic o budoucích členech, nic o institucionální podobě, nic o zdrojích –
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to vše tři země hodlaly dál rozpracovat. Zůstal princip variabilní geometrie, totiž
předpokládá účast různých aktérů na různých projektech.
Ovšem podobně jako na Sarkrozyho společné tiskové konferenci s Angelou Merkel, i v
Římě tři politici prezentovali své plány každý trochu odlišně. Zatímco francouzský
prezident hovořil o „velkém snu“ a narazil i na blízkovýchodní konflikty, Prodi se
vyjádřil, že jsou důležité „pragmatické projekty“, nikoli institucionální architektura.
Zapatero zase poněkud v rozporu se Sarkozyho vizí prohlásil, že projekt není ničím
jiným než dalším krokem v Barcelonském procesu Jak poznamenal deník Corriere della
Sera, „Francouzský prezident ani jedinkrát nezmínil Evropskou Unii, když mluvil s
novináři, s výjimkou přirovnání se k jejím otcům zakládatelům“ (cit. dle BBC, 21. 12.
2007). Pro Rádio Vatikán zase prohlásil, že ve Středomoří bude „buď nejlepší mír, nebo
nejhorší válka“ (cit. dle Agence Europe, 22. 2. 2007).
V Římě padlo také takřka definitivní datum summitu – 13. července v Paříži, den před
bruselskou Evropskou radou.
Slovinsko nemělo Středomoří mezi prioritami i kvůli francouzské iniciativě, i když
dopředu počítalo, že se mu nevyhne. V každém případě bylo tak trochu ve stínu. Hned
začátkem ledna vystoupil Sarkozy na dvouhodinové tiskové konferenci k novému roku,
součástí byl i stručný výčet priorit pro předsednictví v EU od 1. července: „Mým cílem
je, aby se do konce francouzského předsednictví pokročilo ve společné imigrační
politice, ve společné obranné politice, ve společné energetické politice a ve společné
politice životního prostředí.“ Základem měl být nicméně pokrok v ratifikaci Lisabonské
smlouvy. „Evropa potřebuje politiku civilizace,“ nezůstával jen u nudné politiky.
„Potřebuje se humanizovat. Potřebuje se debyrokratizovat. Potřebuje víc politiky a
méně technokracie“ (Le Figaro, 9. 1. 2008). Kupodivu Středomoří vůbec nezmínil.
Vyvolal nicméně nevoli započatého slovinského předsednictví (které tentýž den
pokáralo Francii za nedodržování rozpočtových pravidel).
Jouyet se v Bruselu snažil mírnit obavy, jež vyvolával Sarkozyho styl v očekávání
hyperaktivního předsednictví. To prý bude „umírněné co do stylu, ambiciózní v cílech,
a realistické“. Kromě toho zdůraznil „kolektivní“ přístup: „Tým, aby vyhrál, musí mít
kolektivní základ hry, i když má hvězdného hráče“ (EurActiv.com, 31. 1. 2008).
Podobně později v Bruselu sliboval „skromný“ přístup (Europolitics, 9. 4. 2008).
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V lednu se veřejně ozvaly výtky i ze Sarkozyho vlády, ministr pro Evropu Jouyet
upozornil na „jablko sváru“ ve středomořském projektu. „Němci jsou velice citliví na
princip předběžné koordinace, před hlasitým zveřejňováním. Ale my máme tendenci
činit ráno oznámení a večer je chtít realizovat.“ Stejně tak se na stranu Německa stavěl
v otázce členství v nové unii. „Musíme dbát na to, abychom nečinili žádné strategické
rozhodnutí v této otázce, aniž by naši partneři byli přidruženi“ (Le Figaro 25. 1. 2008).
Zajímavé je, že Jouyet je původně socialista, ale vyjádřil se v proprezidentském listu Le
Figaro.

4.6 Německo-francouzské sváry
Koncem ledna vypadaly vztahy Paříž-Berlín lépe, Angela Merkel přijela na konferenci
UMP. „Drahý Nicolasi, tvůj první den v úřadě francouzského prezidenta jsi označil
francouzsko-německé přátelství za svaté. Musím říci, že nic a nikdo nesmí sáhnout na
toto vzácné poválečné dědictví“. Potvrdila své stanovisko k UfM, zatímco Sarkozy se
vyjádřil, že je „naprosto normální“, aby se všechny státy EU mohly přidat k „všem
projektům Unie Středomoří“ (Agence Europe 31. 1. 2008)
Na okraj schůzky se španělským premiérem prohlásila německá kancléřka, že
Barcelonský proces “by mohl být živější a intenzivnější“. Merkel prý byla připravena
převzít stejné množství zodpovědnosti v tomto regionu jako pobřežní země (Agence
Europe 5. 2. 2008)
Německou stranu jel v únoru přesvědčovat i Henri Guaino; neúspěšně. „Vysvětlil
stanovisko Francie. Oni vysvětlili to jejich,“ a nepřesvědčil nikdo nikoho, konstatoval
anonymní zdroj z Elysejského paláce pro agenturu Reuters (26. 2. 2008 15:01).
V tu dobu začala média stále více psát o neshodách v německo-francouzském tandemu,
ba co víc, i vládní zdroje k tomu anonymně měly co říci. „Není to De Gaulle-Adenauer,
Giscard-Schmidt, Mitterrand-Kohl. A není to Chirac-Schröder,“ řekl agentuře AFP
francouzský diplomat (AFP, 27. 2. 2008 03:08). (o německo-francouzských peripetiích
v té době viz např. Demesmay 2008 a 2012, Gougeon 2009 a 2010). Kromě Středomoří
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šlo o další jablka sváru – EADS, role Evropské centrální banky, Německu se též
nelíbilo, jak si Nicolas Sarkozy přisvojil úspěch za osvobození bulharských zdravotních
sester v Libyi, kterému předcházela těžká práce Německa i Evropské komise.
K takovým kontroverzím přispěli přímo hlavní aktéři, byť média možná příliš
zveličovala. Hodně důležitosti se připisovalo dvěma zrušeným setkáním. Více než s
týdenním předstihem oznámil Elysejský palác, že se odkládá březnová schůzka
kancléřky s prezidentem („Blaesheim“) na červen, popíral však, že by to bylo kvůli
neshodám se Středomořskou unií, šlo prý o časové vytížení. Navíc komuniké potvrdilo,
že se Merkel a Sarkozy ten samý den setkají na veletrhu CeBIT v Hannoveru (Reuters,
22. 2. 2008 19:14). Die Welt nicméně pak tvrdil, že důvodem byla středomořská
iniciativa – Merkel prý odmítla podepsat společný editorial pro noviny (cit. dle AFP, 26.
2. 2008 17:35). „Nemáme důvod se omlouvat. Nepochybuji, že v této otázce nalezneme
shodu,“ připouštěla ovšem jisté kontroverze mezi státníky mluvčí francouzského
ministerstva zahraničí (AFP, 26. 2. 2008 17:35). O pár dní později se zrušila i schůzka
ministrů financí a šéfů centrálních bank, rovněž bez udání důvodu (AP, 25. 2. 2008
15:36). Dopředu se avizovalo, že se v Hannoveru bude Unie pro Středomoří diskutovat,
což se pak skutečně stalo, právě tam se zrodil průlomový kompromis.
Před schůzkou Sarkozy pronesl na veletrhu emotivní řeč o tom, že mnohde jinde je
spolupráce obou zemí jednodušší než v ekonomii. „Naše zahraniční politiky jsou
zeširoka konvergentní a naši vojáci jsou dnes bok po boku v Afghánistánu,“ hledal
pozitivní momenty. O středomořském projektu raději mlčel (AP, 3. 3. 2008 20:17). Po
hodinovém setkání tête-à-tête oba státníci prezentovali novinářům průlomovou dohodu:
„Bude se to jmenovat Unie pro Středomoří. Bude to projekt 27 členských států
Evropské unie,“ oznámila Angela Merkel, načež si zřejmě rýpla do Sarkozyho:
„Přirozeně o tom musíme mluvit s ostatními členskými státy, abychom všechny
nepostavili před fait accompli“ (Reuters, 3. 3. 2008 20:40). Detaily nechali na
Evropskou radu o deset dní později.
Hned den nato ale zase Paříž vyvolala nedorozumění, tentokrát ústy premiéra Françoise
Fillona: „Řekli jsme Němcům: 'existuje Unie Baltu, v níž je Francie jen pozorovatelem,
my uděláme Unii Středomoří. Budete se podílet na všem, co se v tom rámci
zorganizuje, ale berte na vědomí, že Francie a pobřežní státy Středozemního moře mají
zvláštní roli“ (AP, 4. 3. 2008 10:06). „Aby bylo jasno, to z našeho pohledu nevyplývá
ze shody, jež byla nalezena včera,“ reagoval promptně německý mluvčí. „Co se podle
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nás počítá, je, že kancléřka a pan Sarkozy ukončili spor o Unii pro Středomoří a že
řešení budou nalezena jen v rámci Evropské unie a s rovnou účastí 27 členských států“
(AP, 4. 3. 2008 19:13). Vzápětí turečtí představitelé vyjádřili vůli se také zúčastnit:
„Nemáme žádný problém se Středomořskou unií. Koneckonců, Turecko je zemí
s nejdelším středomořským pobřežím. Na nové projekty, spolupráci a solidaritu v této
oblasti/v tomto regionu se samozřejmě budeme dívat vstřícně,“ řekl nejmenovaný
turecký diplomat agentuře Reuters (4. 3. 2008 13:35).
Brzy nato Barroso navštívil Sarkozyho v Paříži, v rozhovoru pro Journal du Dimanche
uvítal hannoverský kompromis: „Bylo to vyjasněno – bude to projekt pro všechny“ (cit.
dle Reuters, 8. 3. 2008).

4.7 Europeizace
Anekdotické byly debaty, zda se Unie pro Středomoří přidá do rámce EMP, nebo
naopak bude nadřazená. Ve smyslu druhé možnosti argumentoval Guaino: „Příliš jsme
v Barceloně upřednostňovali politiku, což zablokovalo vše ostatní. Tady se dá priorita
na konkrétní projekty, aby se od projektů šlo k politice.“ Také si rýpl do Evropské
komise, že zde nebude „jediným aktérem,“ jako tomu bylo v Barcelonském procesu
(Reuters, 4. 3. 2008 15:13). Opačné názory zněly hlavně ze Španělska („Barcelona+“) a
z Německa.
Svou iniciativu zmínil Sarkozy i v gratulacích Zapaterovi k volebnímu vítězství, počítá
prý s „úzkou koordinací, zejména pro společnou přípravu budoucího francouzského
předsednictví v Evropské unii a pro rozvoj projektu Unie Středomoří,“ jíž bude
Španělsko „jeden z hlavních pilířů“ (AP, 10. 3. 2008 13:28). Středomořský projekt
dokázal Sarkozy rovněž využít k předvolebním bojům doma, když dopisem (posléze
zveřejněným) podpořil svého spolustraníka Jeana-Clauda Gaudina, který obhajoval post
starosty v Marseille. „francouzské hlavní město Unie pro Středomoří se bude jmenovat
Marseille“ (Reuters, 10. 3. 2008 18:05).
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Z německé strany zase vyvolal pochyby ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier,
Německo se prý ještě nerozhodlo, zda se zúčastní červencového summitu, záležet bude
na tom, co představí Merkel a Sarkozy na Evropské radě (Reuters, 10. 3. 2008 19:01).
Alain Le Roy uvedl, že Sarkozyho Unie pro Středomoří bude lákat nové zdroje. Jen
samotná Evropská Investiční Banka chtěla investovat 8 miliard eur do různých projektů,
ujišťoval Le Roy. „Nám nechybí finance. Co potřebujeme, jsou projekty“ (Reuters, 11.
3. 2008 19:38)
S několikadenním předstihem před Evropskou radou poslaly Německo a Francie
ostatním členským zemím společný návrh, sotva čtyřicet řádků dlouhý. Od této chvíle
bylo konečně „na papíře“, že se bude podílet všech 27 členských zemí EU, že to nebude
konkurence i že nový projekt bude čerpat jak ze stávajících zdrojů Barcelonského
procesu, tak odjinud. Bude řízena spolupředsednictvím dvou zemí, jež budou
připravovat každé dva roky setkání na nejvyšší úrovni. Na začátku bude evropské
předsednické křeslo rezervováno pro pobřežní zemi. Vedle toho vznikne „lehký“
sekretariát čítající dvacítku lidí z obou břehů (Reuters, 12. 3. 2008 18:07). Ačkoliv
disponovali podklady, mnozí nejvyšší představitelé členských států stále novinářům
vyjadřovali své nezměněné výhrady, jak se sjížděli na bruselské zasedání. Pořád
zaznívaly požadavky, že projekt musí zahrnovat celou sedmadvacítku, či pochyby, o co
vlastně má jít (AP, 13. 3. 2008 18:43, AFP, 13. 3. 2008 17:34). Návrh francouzskoněmecký tandem představil večer, ještě kolem půlnoci Sarkozy na tiskové konferenci
oznámil prozatímní úspěch s tím, že druhý den summitu se budou věnovat detailům a
formálně se rozhodne. "Rozhodnutí bylo dnes večer přijato jednomyslně, s velkým
nadšením“ Dále potvrdil, že „všechny země Evropy budou členy Unie pro Středomoří“,
leč spolupředsedat mohou jen pobřežní státy (AP, 14. 3. 2008 00:34).
Sarkozy ujišťoval, že ve věci financování „není problém“, a evokoval „potenciál v řádu
13 či 14 miliard eur“. Pokud budou k dispozici zdroje z EU, bude je nadále rozdělovat
Komise, Unie pro Středomoří bude jen vybírat projekty. „Myslím, že jsme si nikdy
nerozuměli lépe,“ popisoval pak novinářům, jak se jeho vztahy s kancléřkou zlepšily a
že se v posledních měsících naučili spolupracovat a hledat řešení problémů. „Posíláme
si textovky,“ přisadil ještě s úsměvem (AP, 14. 3. 2008 02:14). A neváhal si dál dělat
reklamu: „Je to třetí francouzská iniciativa, po zjednodušené smlouvě (Lisabonské), po
skupině moudrých, který v Evropě nalézá velmi široký konsensus, je to velmi dobrá
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(Reuters, 14. 3. 2008 02:17). Mírnil ho český premiér, Praha slovy Mirka Topolánka
měla indiferentní postoj, víc ji zajímalo chystané východní partnerství: "Je evidentní, že
během francouzského předsednictví se Sarkozy chce zviditelnit a chce dominovat v
oblasti, která ho nejvíce politicky i ekonomicky zajímá“ (ČTK, 14. 3. 2008 01:29)
„Kdyby se hlasovalo, určitě by to neprošlo,“ dodal Topolánek (AP, 14. 3. 2008 02:14).
Druhý den zasedání polský premiér Donald Tusk oznámil, že chystá na příští schůzku
návrh na přiblížení Ukrajiny k EU (AP, 14. 3. 2008 15:56). Formálním výsledkem
summitu bylo prohlášení, připojené k závěrům předsednictví: „Evropská rada schválila
princip Unie pro Středomoří, která bude zahrnovat členské státy EU a pobřežní
středomořské státy, jež nejsou členy EU. Vyzvala Komisi, aby s ohledem na summit,
jenž se bude konat v Paříži dne 13. července 2008, předložila Radě návrhy nezbytné k
určení podmínek toho, co se bude nazývat ‚Barcelonský proces: Unie pro Středomoří‘“
(Evropská rada – závěry předsednictví 14. 3. 2008). „Je to velice dobrý kompromis,“
vyslovila se německá kancléřka po jednáních. „Je to také velice dobrý příklad
francouzsko-německé spolupráce“ (AP 14. 3. 2008 15:56). Sarkozy poté oznámil, že o
náplni ještě nepanuje úplná shoda a že nadále se bude čekat na Komisi, s jakým
návrhem přijde (Agence Europe 15. 3. 2008). Jednou z viditelnějších změn bylo další
přejmenování, od této chvíle (až do podzimu) nesl název Barcelonský proces: Unie pro
Středomoří. Podle listu Les Echos přišlo s tímto názvem a s návrhem kompromisu
francouzské stálé zastoupení v Bruselu (1. 7. 2008); Le Point nicméně připisuje zásluhu
za kompromis (nikoli nutně za název) tajemníku Jouyetovi: “dokázal najít slova, jež by
ideu udělala víc euro-kompatibilní” (1. 7. 2008). I na Evropské radě bylo patrné, že
Francie stále nerozptýlila pochyby, řada státníků vyjadřovala obavy, aby projekt
zahrnoval všechny; a pořád se řešilo i financování. Už to ale zdaleka nebyl takový
problém, víceméně všichni věřili, že to pod evropskou vlajkou nějak dobře dopadne.
Hlavní potíž UM tedy byla celou dobu, zda bude zahrnovat i severní státy EU. Co do
projektů totiž Evropská rada ujasnila jen málo.

4.8 Otázka Turecka
V počátcích projektu budila pozornost hlavně otázka Turecka. Ačkoliv se to francouzští
představitelé snažili vyvracet, Ankaře i jinde se návrh Středomořské unie považoval za
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náhražku tureckého členství v Evropské unii, proti němuž Sarkozy otevřeně vystupoval.
Odmítání Turecka v EU bylo oficiální pozicí jeho strany, UMP si ji odhlasoval na
kongresu v březnu 2005 – a zároveň také odhlasoval, že bude podporovat euroústavu.
Obojí hlasování navrhl tehdejší předseda strany Sarkozy (Sarkozy 2005xy –
communiqué du 21 janvier).
< Chirac ovšem tuto pozici nesdílel a chtěl, aby přístupová jednání začala – to se stalo 3.
října 2005.>
Stejně se však argumentovalo už při volbách do Evropského parlamentu roku 2004,
zejména v souboji o voliče s krajní pravicí. „Turecká otázka byla bez přestání
instrumentalizována, zvlášť při každých volbách. Byla jedním z parazitních elementů
debat před referendem“ (Billion 2010, 159). Paradoxní je, že právě euroústava by
privilegovaným partnerstvím nabídla alternativu ke členství.
V toulonském projevu každopádně Sarkozy explicitně odmítl vstup Turecka do EU,
neboť do Evropy nepatří, a také aby se EU nerozmělňovala. „To v perspektivě této
Středomořské unie musíme uvažovat vztahy mezi Evropou a Tureckem“ (Sarkozy 7. 2.
2007).
Deník La Croix (30. 5. 2007) připomněl, že Sarkozymu vždy tleskali, když tuto pozici v
předvolebních projevech zmínil. O jisté účelovosti této „turecké karty“ svědčí i
skutečnost, že okamžikem zvolení z oficiálních projevů zmizela; po prezidentově
schůzce s Angelou Merkel jeho mluvčí ujišťoval, že nejde o urgentní téma (Le Monde,
21. 5. 2007)
< – Pro hledání privilegovaného partnerství se však vyjádřil například čerstvě
jmenovaný tajemník pro evropské záležitosti Jean-Pierre Jouyet (AFP 22. 5. 2007,
10:10 xy).
Otázka tureckého členství několikrát padla v rámci francouzských i nadnárodních
průzkumů veřejného mínění o zahraniční politice či o EU, někdy „schovaná“ za
rozšíření unie obecně; obvykle bylo proti přijetí Turecka hodně přes polovinu, například
v Eurobarometru z prosince 2006 dokonce 69 procent Francouzů (Libération, 2. 1.
2007). Mezi voliči UMP činil podíl odpůrců dokonce 82 % (L'Indépendant, 25. 1.
2007).
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Znovu o Turecku prezident mluvil až na setkání se svými ambasadory v srpnu. Aby ale
zcela tureckou otázku neopouštěl, hovořil Sarkozy už od května při cestě do Bruselu o
potřebě uvažovat o hranicích a o kapacitních možnostech EU. Žádal vytvořit skupinu
„moudrých“, která by iniciovala diskusi o unijních hranicích a politice sousedství (viz
např. La Croix 30. 5. 2007, Le Figaro 25. 6. 2007). Z té se později stala platforma pro
úvahy o budoucnosti Evropy/EU, naopak geografický rozsah Unie z její agendy zmizel.
V projevu ambasadorům se k Turecku vrátil, aktuálně se měla otevřít jednání o nových
přístupových kapitolách. Sarkozy svůj souhlas mínil podmínit právě zformováním
skupiny moudrých. Naopak v Tangeru o Turecku žádná zmínka není.
<… Ne, že by to byla nějaká novinka. Prezident Mitterrand se také bránil rozšíření o
postkomunistické země a nabízel jim náhradu v podobě široké konfederace.>
Jak vysvětlovala americkým diplomatům zaměstnankyně francouzského ministerstva
zahraničí, iniciování takovéto diskuse mělo za cíl ukázat francouzským voličům, že se
berou vážně jejich obavy z rozšiřování EU (zvlášť o Turecko), které silně přispěly k
odmítnutí euroústavy v referendu (WikiLeaks, 3. 7. 2007).
Problematika tureckého členství na unijním a mezinárodním poli stále hrála roli, pak ji
ale Paříž oddělila od středomořských ambicí – cca od léta. „Turecká otázka a
středomořský projekt jsou od nynějška dvě různé věci,“ citoval v říjnu Le Monde (25.
10. 2007) vysoce postaveného francouzského diplomata, který tak potvrdil, co Paříž
dosud oficiálně vyvracela – že to předtím dvě otázky nebyly. Ještě i Římská výzva
potvrzuje, že „Unie pro Středomoří nebude interferovat ani se stabilizačním a
asociačním procesem s danými zeměmi, ani s probíhajícím procesem jednání jednak
mezi Evropskou unií a Chorvatskem, jednak mezi Evropskou unií a Tureckem“.
Podobně argumentovali poslanci zahraničního výboru ve studii o UM (Assemblée
nationale 2007, viz níže).
Své postoje k Turecku po volbách zmírnil i konkrétním činem: „Nezablokoval per se
otevření jednání o přístupových kapitolách s Tureckem, jak se očekávalo, a také učinil
zvláštní úsilí a poslal diplomatické vyslance do Ankary, a činí to stále, aby vyjasnil své
záměry i udržel bilaterální vztahy“ (Lagro 2008, 62). Sarkozy si nepřál zhoršení
bilaterálních vztahů s Tureckem, Jean-David Levitte tam jel už koncem května (Turkish
Daily News, 30. 5. 2007). Později turecký ambasador v Paříži Osman Korutürk
americkým diplomatům tlumočil Sarkozyho hovor s premiérem Erdoganem.
Francouzský prezident jej prý ujišťoval, že opozice k tureckému členství neměla být na
překážku bilaterálním vztahům (WikiLeaks, 17. 7. 2007).
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Pro úplnost je třeba dodat, na členství Turecka vyjadřovala Angela Merkel stejný názor,
naopak řada zemí (Španělsko, Itálie, Slovinsko, i Česko) či Evropská komise byly pro a
zdůrazňovaly, že UM nemá být v žádném případě alternativou, o čemž ujišťoval i řecký
vicepremiér (Athens News Agency, 6. 11. 2007).
Celá peripetie s alternativou k tureckému členství se tak nakonec jeví jako francouzská
prohra. Do politické logiky snad můžeme zařadit i nutnost či alespoň snahu předvídat, a
to se zde patrně Elysejskému paláci nedařilo, stejně jako pak snaha svolat k tureckému
členství radu moudrých. Pokud by za to však byl kritizován, mohl Sarkozy odvětit, že se
přece snažil.

4.9 Domácí diskuze
Na domácí francouzské scéně se Středomořská unie debatovala hlavně v akademických
kruzích, politiky příliš nezajímala. Osobnosti vládního tábora byly většinou loajální,
pokud na projekt přišla řeč, potažmo argumentovali, že je teprve ve fázi přípravy. Ideu
uvítalo i několik politiků z jiných stran, například Élisabeth Guigou, socialistická
poslankyně a exministryně/stínová ministryně zahraničí. Rovněž její manžel Jean-Louis
Guigou, jenž roku 2006 založil think-tank IPEMed (viz níže), Sarkozyho iniciativu také
vítal, dokonce litoval, že Sarkozy naráží na odpor v Evropě (La Tribune, 6. 12. 2007).
Exministr Jack Lang byl rovněž pro Sarkozyho projekt, leč odmítl nabídku ho řídit (a
předtím i vstoupit do jeho kabinetu). Chtěl ale v kontextu UM zorganizovat setkání
osobností kulturní a občanské sféry (AFP 23. 4. 2007)
Projekt ocenil i někdejší socialistický ministr zahraničí Hubert Védrine, jehož Sarkozy
záhy pověřil vypracovat zprávu o Francii a globalizaci. Sarkozyho idea je « v principu
pokrokem, ať už bude výsledek jakýkoli: spíš než politika Evropské unie pro
Středomoří (půjde o) projekty vypracované lidmi ze Středomoří“ (Védrine 2007xy, 46).
Kritický byl europoslanec a bývalý premiér PS Michel Rocard, jenž dostal nabídku
středomořský projekt řídit: „toto poslání hrozilo otevřít škodlivý konflikt, ochromující v
každém případě, s evropskými institucemi (…) Navrhl jsem na to jít jinak a pozměnit
program mise, rozvhrnout ji do etap a napřed jednat s Evropou“ (Le Monde, 7. 9. 2007)

92
Smíšeně na tangerský projev reagoval poslanec za socialisty a šéf regionu ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Michel Vauzelle, zároveň v té době předseda středomořského
výboru v rámci Konference periferních pobřežních regionů Evropy. „Iniciativa
prezidenta je výtečná, ale zároveň je návrh vágní.“ Také se obával komplikací kvůli
palestinsko-izraelskému konfliktu. „Neřešíme otázky, které provokují. Řešíme pouze
technické otázky: životní prostředí, vodu, masovou turistiku, urbanizaci na mořském
pobřeží, znečištění... To je zájmem diplomacie regionů“ (AFP 24. 10. 2007, 14:38).
Většinou však představitelé opozice mlčeli (Mohsen-Finan 2008, 10).
Prezidentský tým tyto debaty neignoroval, naopak některé i podněcoval – každá zmínka
o prezidentském tématu se hodí. Několik studií se zřejmě projevilo ve změnách
Sarkozyho projektu, a to i ještě před jeho zvolením do úřadu.
Na formování konkrétnějších představ o nové unii patrně měla určitý dopad i takzvaná
Avicennova zpráva, jež vyšla v dubnu 2007; redigoval ji Dennis Bauchard. „Určitě ji
podrobně zkoumali poradci francouzského prezidenta, neboť v prezidentových
projevech o UM nalezneme nemálo návrhů Avicennovy zprávy“ (Khader 2008b, 36).
Řada odborníků, zkušených diplomatů v ní volá po aktivní francouzské politice vůči
Maghrebu a Blízkému východu, kde má Paříž podle zprávy silný potenciál. Vzhledem k
těžkému hledání kompromisu mezi 27 státy EU zpráva navrhuje spíše ad hoc posílené
spolupráce na konkrétních projektech (explicitně nezmiňuje mechanismus posílené
spolupráce – Lisabonská smlouva ještě nebyla napsaná a ústavní smlouva už pohřbená),
jež by měly zahrnout i další hráče než jen národní vlády. Na rozdíl od Sarkozyho však
zpráva neopouští rámec EMP, jen jej navrhuje reformovat a koncentrovat na
konkrétnější projekty. „Náš cíl ve středomořské politice Unie by se neměl omezovat na
navrhování nových institucionálních uspořádání. Podstatné je podporovat uskutečňování
konkrétních projektů s regionálními aktéry, podniky, obcemi, NNO, odbory a různými
asociacemi“ (Bauchard 2007xy, 14).
Těsně před tangerským projektem obdržel Sarkozy zprávu mezinárodní skupiny
expertů, která přímo řešila, jak by měla vypadat navrhovaná unie. Schůzce počátkem
července předsedal Jean-Louis Reiffers z Institutu Středomoří (Institut de la
Méditerranée). Zpráva doporučovala stavět na stávajících středomořských politikách
EU a nekonkurovat jim. Také oceňovala dřívější přínos severních zemí, Středomořská
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unie by proto měla být otevřená všem zájemcům z členů EU i z jaderského pobřeží,
kteří by projevili zájem. „Jmenovitě by bylo navýsost žádoucí, aby Německo, které se
od počátku podílelo významným způsobem na partnerství a které je privilegovaným
partnerem Turecka, bylo motorem projektu“ (Institut de la Méditerranée 2007, 18).
Stejně tak by EU a Evropská komise měla být plnoprávným aktérem, což prezident
Sarkozy zmínil v projevu ambasadorům (27. 8. 2007) – tedy v době, kdy zpráva
vznikala. Pro větší akceschopnost ale zpráva operuje s principem subsidiarity a posílené
spolupráce omezeného počtu aktérů.
Experti uvažovali dvě alternativy – buď začít shora, přímo vytvořením celé unie, nebo
naopak zdola, postupovat nejprve od konkrétních agentur. Za nezbytné měli v každém
případě mezivládní strukturu, vedoucí orgán – raději ve formě „vysokého komisariátu“
než politického sekretariátu, stejně jako specializované úřady a rovněž parlament i
sněmy nižších územních celků. Naopak dřívější praxi ministerských setkání kritizovali
jako příliš obecnou a rozmáchlou, aby dosáhla konkrétních výsledků (Institut de la
Méditerranée 2007, 4). Rovněž varovali, aby se jednalo o vskutku středomořskou
politiku a o dialog rovných s rovnými, nikoli o evropskou politiku ve Středomoří. V
oblastech působnosti se s prezidentem (totiž s toulonským projevem) většinou shodli –
mezi pilíře rovněž počítali společný rozvoj kulturu, vzdělání, životní prostředí a
investiční/rozvojovou banku. Odlišně nahlíželi na otázku migrace – spíš ji měli za
příležitost než za hrozbu, zminovali ji akorát v souvislosti se vzděláváním a pohybem
kvalifikované pracovní síly.
Další solidně propracovaný návrh či „cestovní mapu“ s důrazem na byznys nabídl thinktank Cercle des économistes spolu s Hubertem Védrinem, vydali jej knižně na podzim
2007. V době vzniku to vypadalo, že Sarkozyho projekt cílí primárně na země
západního Středomoří a na posílení formátu 5+5, což autoři brali jako základ či předvoj
euro-středomořské integrace. Zbytek Evropy ale nechtěli nechat stranou: „Středomořská
unie se musí, nakonec, týkat všech členů EU, a to i přesto, že různé evropské země jsou
ekonomicky a politicky zainteresovány na Euro-středomořském partnerství velmi
rozdílnou měrou. Evropská komise má tudíž povinnost přesvědčit všechny členy o
nutnosti a naléhavosti tohoto projektu“ (Cercle des économistes & Védrine 2007, 83).
Publikace rozvíjí dopodrobna čtyři oblasti, v nichž by mohla pokročit ekonomická
integrace: zemědělství, energetika, textil a profesní vzdělání; nabízí k tomu několik
konkrétních plánů opřených o statistiky a zběžné analýzy. Další ze Sarkozyho priorit –
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dopravní, energetickou a telekomunikační infrastrukturu, jakož i čištění vod – zmiňují
spíš coby oblasti, do nichž je nutné investovat kvůli přilákání investic (Cercle des
économistes & Védrine 2007, 124)
V prosinci, těsně před Římskou výzvou, zase francouzské Národní shromáždění
dokončilo studii, kterou 18. prosince jednomyslně přijal zahraniční výbor. Deset
poslanců zahraničního výboru (mezi nimi zmiňovaná Elisabeth Guigou) zhodnotilo
různé návrhy a alternativy, v zásadě však zpráva nepřináší nic nového, spíše shrnuje
předchozí návrhy prezidenta a jeho lidí. Podobně jako oni i parlamentní zpráva ujišťuje,
že nová unie má dodat Barcelonskému procesu nový elán a ne jej nahrazovat. Ze tří
zvažovaných variant co do rozsahu navrhli poslanci za stálé členy primárně pobřežní
středomořské státy (další možností byl rozsah 5+5 či jako EMP) „Místo rozlišení mezi
členskými státy a pozorovateli zpráva dává přednost pojmům stálý a nestálý člen (ale se
stejnými právy), které lépe reflektují rozměr variabilní geometrie Středomořské unie“
(Assemblée nationale 2007). Stálými členy by byly i Evropská komise a Liga arabských
států. Projekty by každopádně měly variabilní geometrii a organizace by měla „lehkou
architekturu“, neduplikující existující struktury. Od dosavadních úvah se liší hlavně v
tom, že není pro vytvoření samostatné středomořské banky. Místo toho uvažuje založit
skupinu finančních investorů ve Středomoří s úkolem koordinovat. Zpravodajové v
rámci své práce hovořili s dvacítkou osobností – akademiků, politiků i osobností
neziskového sektoru, nechyběla mezi nimi komisařka Ferrero-Waldner, izraelský
prezident Šimon Perés nebo alžírský ministr zahraničí Murad Medelsí (Mourad
Medelci).
O Středomoří se také zajímal velký byznys. Roku 2006 takto vznikl think-tank
L’Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED), který mínil
sdružovat odborníky, politiky i velké podniky z regionu a prosazovat vizi středomořské
jednoty, zejména po ekonomické stránce. K zakládajícím členům patří zejména silné
francouzské entity - GDF-Suez, francouzské dráhy (SNCF) i Air France, pošta,
provozovatel elektrické sítě RTE, automobilka Renault, banky Credit Agricole a Caisse
des dépôts, ale také Francouzský rozvojový úřad (Agence française de développement,
AFD xy), který spadá pod ministerstva. Početné byly také banky a další organizace z
Libanonu < http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/nos-membres-fondateurs-c72/ ,
zhlédnuto 12. 10. 2012.>

95

Tento institut stál příští rok u zrodu Nadace pro středomořský svět (Fondation pour le
Monde Méditerranéen), k němuž došlo 11. října v Elysejském paláci za účasti
prezidenta Sarkozyho. Po několika společnostech francouzského „tvrdého jádra“ se
měla rozrůst na padesátku členů, půl na půl ze severního a jižního břehu. <
http://www.ujem.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1377&Itemid=48
>
Na čele IPEMED i nadace se vyskytoval Jean-Louis Guigou, který již dříve z pověření
ministerstva zahraničí vytvářel souhrn vědců zabývajících se Středomořím a
organizoval asociaci Calame (Centre d’analyse et de liaison des acteurs de la
Méditerranée)(Mohsen-Finan 2008, 10).
Cíle či oblasti působnosti do velké míry korelují s ambicemi navrhované Středomořské
unie: životní prostředí, společný rozvoj, hospodářský růst, voda, energetická
bezpečnost, zemědělství a rozvoj venkova, finanční spolupráce, zdravotnictví, civilní
ochrana a bezpečnost – to vše prostřednictvím „konkrétních projektů“ (IPEMED 2007).
Expremiér Edouard Baladur nabádal v únoru Francii „rozptýlit veškeré pochyby o
středomořské politice, kterou zamýšlí

plným právem renovovat: nesmí mít za cíl

rozmělnit Evropskou unii jako celek do špatně definovaných kontur. Nebylo by to
přijato, a správně, našimi partnery“ (AP 22. 2. 2008)
Celkově vzato se však debaty týkaly politiky, mezinárodních vztahů – moc se
nekonzultovalo s odborníky či lidmi z praxe o předpokládaných projektech, tedy o
vlastním obsahu. Přesně tak, jak se konstatuje na začátku parlamentní zprávy:
„Vytvoření Středomořské unie, kteroužto ideu uvedl prezident republiky, se musí
pojímat jako politický projekt“ (Assemblée nationale 2007).
V duchu Sarkozyho projevů se začátkem dubna, tedy nedlouho po europeizaci
Sarkozyho projektu, debatovalo na Pařížském fóru v pařížském sídle UNESCO. Jacques
Attali, někdejší poradce prezidenta Mitterranda, používal obraty jako “finální utopie”,
“miniaturní noční můra světa”, “časovaná bomba” a věštil Středomoří budoucnost
“vedoucí světové mocnosti”. Řešení viděl v projektech a spolupráci občanských
společností. Výsledkem fóra byla “Pařížská deklarace” s deseti návrhy, víceméně
kopírujícími Sarkozyho ideje – včetně rady moudrých, jež by zvážila obsah a kontury
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Unie pro Středomoří. “Co po třech dnech debat vyčnívalo, byl závazek celé politické a
mediální třídy vůči prezidentu Sarkozymu, generální mobilizace, která nespustila žádné
falešné poplachy a která, jak je opakovaně vyzdvihováno, překročila předěl mezi pravicí
a levicí” (Agence Europe, 3. 4. 2008). Henri Guaino řečnil, že ve Středomoří „visí
budoucnost civilizace, světový mír, vztahy mezi třemi monoteistickými náboženstvími,
mezi západním a muslimským světem, mezi Severem a Jihem“ (Agence Europe, 8. 4.
2008) Deklarace sama šla ve směru marginalizace role Evropské unie, Guaino například
trdil, že Evropská komise „pouze připraví summit 13. července, ale po summitu nic
víc“. Bruselská byrokracie byla prezentována jako hlavní viník slabosti Barcelonského
procesu. Francouzská exekutiva se ale příliš k těmto intencím na fóru nepřipojovala,
reprezentoval ji stálý zástupce Pierre Sellal a podle účastníků se držel linie dohodnuté
na Evropské radě (Agence Europe, 9. 4. 2008). Osmého dubna takto pak Francie prvně
prezentovala své plány vysokým úředníkům členských zemí barcelonského procesu
(Agence Europe, 12. 4. 2008).

4.10 Příprava na předsednictví
V očekávání druhé poloviny roku 2008, kdy Francie předsedala Radě Evropské unie, se
Sarkozy snažil vyhýbat kontroverzím a přehnaným gestům, rozhodl se zmírnit svůj
frenetický obraz. Nicméně ačkoli mu klesala popularita, dokázal dál přitahovat diváky k
televizním obrazovkám (Delporte 2012, 303). Francouzský Ministr Zahraničí Bernard
Kouchner řekl, že Paříž přistupuje k předsednictví s pokorou” a “ v duchu
zodpovědnosti, dialogu a připravenosti naslouchat” (Agence France Presse 27. 5.2008
18:07)S blížícím se předsednictvím v EU se začalo jevit, že Paříž bere (nejen)
středomořskou iniciativu stále vážněji, pod heslem “Francie se vrací do Evropy”
(soundbite par excellence!) se do Unie pro Středomoří vrátila politická logika. Však měl
být středomořský summit jedním z nejslavnějších momentů předsednictví. Agence
Europe (1. 7. 2008) se začátkem předsednictví napočítala 22 chystaných aktivit k UpM,
včetně zapojení občanské společnosti.
Rovněž kvůli předsednictví se Paříž snažila otupit rozpory s Tureckem. “Francie nemá v
úmyslu narušovat vyjednávací proces Turecka,” ujišťoval Jean-Pierre Jouyet na schůzce
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s tureckým ministrem zahraničí Alim Babacanem. „Francouzské předsednictví bude
nestranné, férové a objektivní“. Babacan ho nicméně informoval, že Ankara ještě váhá,
zda se bude podílet na UpM (AFP, 6. 5. 2005 18:08).
Na návštěvě Paříže „rozhodně podpořil“ Sarkozyho plán egyptský prezident Husní
Mubárak (AFP, 22. 4. 2008 22:04). Brzy se o něm začalo mluvit jako o vhodném
spolupředsedovi. Co se týká jižních středomořských zemí, mnoho mluví pro Egypt,”
řekl Německému rozhlasu Deutschlandfunk radio Kouchner „samozřejmě, že by byl
možným lídrem Unie pro Středomoří“ (cit. dle Reuters 4. 5. 2008 11:10).
Nutnost barcelonský proces reformovat vysvětlovala Komise jako záměr zajistit mu
politickou propagaci a viditelnost. Komisařka Benita Ferrero-Waldner poukázala na
fakt, že “ všechno je již zde, přítomno v již spuštěném projektu z roku 1995 – životní
prostředí, energie, imigrace, boj proti/s terorismem atd. – ale všechny tyto aktivity
potřebují posílit. Evropská Rada rozhodla, že se tak stane v rámci evropských institucí a
na základě již existujících politik. Viditelnost summitu, který Francie chystá na 13
července, pomůže dát tomuto procesu další impuls” (Agence Europe, 22. 4. 2008).

Prezident Sarkozy zatím v Tunisku podepisoval dohody o spolupráci v jaderné
energetice, migraci a rozvojové pomoci, s náležitou rétorikou: “S vaší pracovní silou, s
našimi školami a univerzitami, s tím co si můžeme dát – můžeme vytvořit model, který
bude triumfovat dobude po celém širém světě,” řekl s tím, že by takto šlo konkurovat
Asii, kde funguje podobná spolupráce. Na středomořskou integraci také padla řeč
(Reuters, 29. 4. 2008 19:15).
Předběžný návrh představila Komise 20. května a vskutku, jak nastínila komisařka, vše
již bylo vlastně známé. „Úkolem nové iniciativy je prohloubit vícestranné vztahy, zvýšit
společnou odpovědnost v rámci procesu a více ho občanům zviditelnit. Je na čase dát
barcelonskému procesu nový impuls. Mělo by se těžit z úspěšných prvků stávajícího
barcelonského procesu a posilovat je. Barcelonské prohlášení, jeho cíle a oblasti
spolupráce, jež stanoví, zůstávají tudíž platné a jeho „tři kapitoly spolupráce“ (politický
dialog, hospodářská spolupráce a volný obchod, jakož i a mezilidský, sociální a kulturní
dialog) budou nadále páteří evropsko-středomořských vztahů“ (KOM(2008) 319, bod
14-15). Komise také podpořila zapojení Euro-středomořského parlamentní shromáždění
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(EMPA). “Francouzské úřady vítají, že Komise představila sdělení”, a to hned pár
minut po tom, co k tomu došlo. Paříž vyjádřila bruselské “diagnóze” svou plnou
podporu a uvítala potvrzení jejího vlastního směru (Agence Europe, 22. 5. 2008).
Barroso v následném interview pro La Croix používal stejný jazyk jako Sarkozy:
„Věřím, že naše návrhy vyřešily kvadraturu kruhu. Zachovali jsme jádro iniciativy
prezidenta Sarkozyho, jeho popud pro silnější závazek ve prospěch Středomoří, ale
vyhnuli jsme se evropské fragmentaci. Co je podstatné? Středomoří je bezpochyby pro
budoucnost Evropy nejkritičtější region. Je to do velké míry zde, kde se odehrává dialog
či střet civilizací.“ Stejný jazyk ale použil ke kritice Paříže, když jej novináři požádali o
rady pro nadcházející francouzské předsednictví: „Atmosféra mezi Francii a Komisí je
vynikající. Můžu dokonce mluvit o přátelství s prezidentem Sarkozym. Dobře si
rozumíme, byť vždy nesouhlasíme! Chtěl bych vzdát hold jeho angažování se pro
Evropy, vůli dosahovat výsledků, jež u něj cítím. To potřebujeme, Francie je v Evropě
ústřední (…) Francie musí proto hrát evropskou hru, bez arogance, bez hegemonie,
včetně jejích národních zájmů. (…) Unie není mezinárodní organizace založená na
poměru sil, zakládá se na právu. Komunitární právo platí stejně pro Francii jako pro
Litvu“ (La Croix, 23. 5. 2008).
Do poslední chvíle byly třeba intenzivní diplomatické snahy, aby se ambiciózní agenda
prosadila, i tak mohou být některé citlivé záležitosti řešeny později „Nepotřebujeme
finalizovat všechny detaily do summitu,“ informoval francouzský zdroj Europolitics.
Politici hlavně mají přijmout společnou politickou deklaraci, načež představí seznam
konkrétních projektů atraktivních pro občany i v delším výhledu (Europolitics, 18. 6.
2008). Jenže ve finále právě takové neshody rychle UpM zase zabrzdily – možná kdyby
Francie a její partneři trvali na finalizování celé iniciativy před summitem, mohli by
dotlačit sporné otázky k přesvědčivějším kompromisům.
I tak se ale představitelé mnohých států nechali přemlouvat. Po dřívější tendenci k
normalizování vztahů s Evropou se Muammar Kaddáfí na několika regionálních
konferencích ostře opřel do Evropské unie a jejích středomořských politik, v polovině
června kritizoval Francii i UpM alžírský premiér Abdelaziz Belkhadem (Reuters, 18. 6.
2008 19:31). Společně se navíc arabské státy vyjádřily, že UpM nesmí znamenat
implicitní normalizaci vztahů s Izraelem. Pro francouzské diplomaty to znamenalo další
cesty po regionu, zpravidla ale byly korunovány úspěchy v podobě účasti státníků, s
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výjimkou Kaddáfího, jehož Claude Guéant nepřesvědčil. Naopak se Francii podařilo
přemluvit prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana z Turecka a hlavně alžírského
prezidenta Abdelazíze Butefliku; toho Sarkozy v Japonsku přesvědčil i slibem, že
nebude “rodinná fotografie”, aby se nemusel fotit s Izraelci (Agence Europe, 8. 7.
2008). Snad aby si pojistil úspěch na všech frontách, chtěl francouzský prezident na
okraj zakládání Unie pro Středomoří ještě přesvědčit Václava Klause, aby neblokoval
Lisabonskou smlouvu (ČTK, 1. 7. 2008). Ani Klaus, ani premiér Topolánek se však
nezúčastnili, Prahu zastupoval vicepremiér Alexandr Vondra. Jean-David Levitte,
vrchní diplomatický poradce prezidenta Sarkozyho, a Claude Guéant, generální
tajemník Sarkozyho úřadu, hovořili se syrským prezidentem Asadem a s ministrem
zahraničí Walidem Muallemem (AFP, 15. 6. 2008). Ten do Paříže také pak dorazil, je
však otázka, nakolik to byl úspěch – pobouřil veřejné mínění, lidé protestovali, že jde o
diktátora porušujícího lidská práva. Ministr zahraničí Bernard Kouchner se vyjádřil, že
“ není zrovna nadšen”případnou návštěvou Asada.Dodal ale, že Sýrie udělala pokrok
znovuotevřením nepřímých mírových rozhovorů s Izraelem minulý měsíc, a ukončila
tak osmiletou pauzu (AP, 13. 6. 2008). “Syrský president není zrovna nejlepším
příkladem, mluvíme-li o repektování lidských práv, ale snaží se,” komentoval jeden z
prezidentových poradců (AFP 1. 7. 2008).

4.11 Pařížský summit
Iniciativa vyvrcholila jednoznačným úspěchem, summitu se zúčastnili takřka všichni
nejvyšší představitelé 43 zemí, plus řady mezinárodních institucí. Chyběli marocký a
jordánský král, libyjský diktátor (totiž Libye se vůbec členem nestala) a belgický a
český premiér. V zákulisí došlo i na schůzky rivalů. Prezidenti Sýrie a Libanonu Bašár
Asad a Michel Sulajmán ohlásili průlomové vzájemné zřízení ambasád, Izraelský
premiér Ehud Olmert si zase pochvaloval, že Izrael a Palestinci nebyli nikdy tak blízko
dohody. Nepřímo přes turecké prostřednictví také Olmert komunikoval s Asadem
(ČTK, 13. 7. 2008 20:26). Kromě toho samozřejmě zahraniční státníci také mluvili s
novináři, což ještě dělalo Sarkozymu další reklamu.
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Byla přijata poměrně věcná společná deklarace, kodifikující dosavadní návrhy a dohody
– prakticky nic nového nepřináší: “Barcelonský proces: Unie pro Středomoří vštěpuje
barcelonskému procesu nový elán, nejméně třemi důležitými způsoby:
-vyzvednutím politické úrovně vztahů EU s jejími středomořskými partnery;
-předpokladem lepší dělby zodpovědnosti našich multilaterálních vztahů; a
-učiněním těchto vztahů konkrétnějšími a viditelnějšími díky regionálním a dodatečným
subregionálním projektům, užitečným pro občany regionu” (bod 14.).
Potvrdilo se také zapojení Euro-středomořského parlamentního shromáždění.
“Účast je bezesporu úspěch (…) je tu společná deklarace (…) jsou tu konkrétní projekty
(…) nebyly tu incidenty,” pochvaloval si Sarkozy. “Podle těchto čtyř kritérií se mi zdá,
že můžeme říci, že to je sukces.” Zbývá ale spousta práce (AFP, 13. 7. 20:28).
Španělský ministr zahraničí vyjádřil touhu, aby bylo sídlo sekretariátu v Barceloně, a
rovnou podal kandidaturu. Dalšími zájemci bylo Tunisko, Maroko a Malta; Francie si
prý přála vidět některé město z jižního Středomoří (AFP, 13. 7. 2008 19:10), Marseille
přestala přicházet v úvahu.
Vedle sídla sekretariátu ještě zbývalo dořešit několik důležitých věcí, také jeho
personální obsazení, pořád se také nemírnilo napětí kvůli účasti Izraele, respektive Ligy
arabských států.
Koncem října si Nicolas Sarkozy zajistil prodloužení svého spolupředsednictví: „Česká
republika nás požádala, abychom s Egyptem pokračoali v předsedání Unie pro
Středomoří,“ oznámil novinářům. Sarkozy zároveň slíbil premiéru Topolánkovi
podpořit české úsilí v rámci východního partnerství a také přizvat zástupce České
republiky a nadcházejícího předsednictví na zasedání euroskupiny či G20 (Agence
Europe, 4. 11. 2008). Později do médií unikl důvěrný přepis jejich jednání, který odhalil
vskutku nediplomatický jazyk obou státníků (jeho pravost někteří zpochybňovali, ale to
by věc zřejmě nevyšetřoval Národní bezpečnostní úřad) (ČTK, 16. 12. 2008). Že Paříž
nerespektovala zvyklosti a chtěla předsedat Unii pro Středomoří dál, sice mnohde
vyvolalo nevoli, ale neviděl bych v tom až tak politický marketing. Spíš se dá věřit, že
Sarkozy upřímně věřil, že Praha řídit tak ambiciózní projekt v citlivé oblasti nezvládne.
Paříž to ilustrovala o pár měsíců později, když nanovo vypukl konflikt v Gaze. Českou
delegaci v unijní předsednické roli překvapil Nicolas Sarkozy, když se jal konflikt na
místě řešit z titulu spolupředsedy UpM. Krásně ji tak využil, tentokrát už možná s
větším ohledem na kamery a objektivy.
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První schůzka ambasadorů se sice uskutečnila, ale byla velice krátká a strohá, další
mítinky se pak zcela zrušily (Agence Europe 14. 10. 2008) Schůzka ministrů zahraničí
se v Marseille sice uskutečnila a rozhodlo se na ní několik zásadních věcí – hned pět
zástupců generálního tajemníka (včetně Izraele a Palestiny), sídlo v Barceloně, za což
Španělsko přistoupilo na zkrácení názvu opět na Unie pro Středomoří. Liga arabských
států dostala právo se účastnit i mluvit na všech schůzkách, ne ovšem hlasovat (Agence
Europe, 4. 11. 2008). Paralýze to ale nezabránilo a dál se rušily další schůzky. To už ale
není v záběru této práce.
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Závěr

Zaprvé, o mediatizaci zahraniční politiky a diplomacie a hlavně o jejich podřízení
trvalé kampani se dá mluvit, ale ruku v ruce s ní – ať už spíš příčinou, nebo následkem –
se ztrácí mnohá specifika toho, jak se „klasická“ zahraniční politika odlišovala od
domácí, v první řadě odstup diplomatů od občanů a mediální sféry. Zahraniční politika
mívala zvláštní postavení, ale mění se – mimo jiné kvůli globalizaci, úzce spjatému
boomu informačních a komunikačních technologií i kvůli konci studené války, kdy
vlády ztrácejí argument, že jednají v zájmu národní a globální bezpečnosti a utajení je
namístě. UM podle původního návrhu by byla blízko k lidem, pokrývala pertinentní
a/nebo mediálně atraktivní témata, zdůrazňovala zapojení rozličných sfér nestátního
sektoru. Zároveň se do velké míry jednalo o veřejnou nebo mediální diplomacii, tedy o
projekci image Francie jako aktivní země s vůlí a schopností zastávat vedoucí úlohu. Z
toho všeho vyplývá, že projekt byl na mediatizaci náchylný, ať už to byl prvotní záměr,
nebo nikoli.
Za druhé, prezentace projektu celkově vzato byla dost mediatizovaná, tedy podle
mediální logiky. Sarkozy jej představoval primárně ve vzletných projevech, v nichž se
odvolával na mýty, sny; návrh mezinárodní organizace (à priori mediálně nezajímavé
téma) dokázal podat s velkou pompou. I zahraniční politici se o UM dovídali primárně
přes média, až na jejich obavy tu a tam Sarkozyho lidé reagovali více či méně
přesvědčivými ujištěními. Že byly projevy samý hype, je normální, jenže byly hlavním,
ba takřka jediným zdrojem informací o Sarkozyho plánech. Viděno prizmatem
nastolování agendy, téma a rámce Sarkozy nastolil už v kampani a v několika málo
dalších projevech, pak stačilo oheň v peci jen přiživovat, použiji-li jeho přirovnání. Už
nemusel tak „hypovat“, projekt už měl jistou setrvačnost (vyjádřeno zpravodajskými
hodnotami kontinuitu) a stačilo jej lehce připomínat – novináři pak zpravidla sami v
backgroundech zpráv dovysvětlili, co Sarkozy projektem zamýšlí.
Ale to mělo i odvrácenou stránku – stejně o tom přemýšleli politici
Zatímco těch několik projevů a do menší míry i prezidentových tiskových konferencí
charakterizoval silný hype, jednání jeho diplomatů byla vcelku střídmá, byť podobně
vágní či prázdná – a hlavně nepřesvědčivá, obavy se stále nedařilo mírnit
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I to, že chtěl Sarkozy summit prezidentů, premiérů a králů, by také mohl být projev
mediatizace, nová organizace by se dala zahájit i s daleko menší pompou, pokud by jí
šlo o konkrétní projekty. Na druhou stranu ale záštita lídrů mohla být i zamýšleným
lákadlem na investory a účastníky projektů – což by vlastně odpovídalo mediální i
politické logice zároveň. Nevadily mu ani kontroverze ohledně lidských práv, například
pokud šlo o Muammara Kaddáfího či Bašára Asada (o Husním Mubárakovi či Zínu
Abidínu bin Alím se tehdy tak ostře ještě nemluvilo) – naopak padaly argumenty, že
mají dostat šanci se polepšit; každopádně tyto osobnosti poutaly pozornost.
Ambice vyřešit Středomořskou unií izraelsko-palestinský konflikt či dokonce
vybudovat ve Středomoří paralelu k Evropské unii patřily za stávajících podmínek do
oblasti mýtů.
Ve druhé fázi, kdy středomořský projekt víceméně převzala Evropská unie, je
mediatizace rovněž patrná, byť vzácněji.
Tu a tam se dál objevovaly různé návrhy a iniciativy, Paříž ale obvykle komunikovala
střídmě a snažila se nekompromitovat své závazky z Evropské rady. Navíc se
připravovala na předsednictví EU. I kvůli tomu (a ještě kvůli poklesu popularity)
sliboval Sarkozy, že zvolní své tempo, aby nebudil dojem arogance (viz např. Delporte
2012).
Ačkoli se mezinárodní instituce jeví jako mediálně nepříliš zajímavé téma (komplexní,
vzdálené, pomalé, Sarkozy a jeho tým dokázali UM prezentovat poměrně atraktivně, ba
si na ní stavět publicitu.

Sám plán Středomořské unie nebyl po většinu doby příliš zajímavým tématem pro
média, úplně se mu agendu ovládat nedařilo (toto by bylo záhodno hlouběji rozebrat v
obsahové analýze). Obvykle jej jedním dvěma odstavci noviny zmiňovaly jako jedno z
témat bilaterálních jednání při Sarkozyho cestách po jižním Středomoří, potažmo v
souvislosti s osvobozováním bulharských zdravotnic z Libye či v kontextu debat o
vstupu Turecka do EU. Zajímavé pro noviny byly až potom „konflikty“ či alespoň
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jakákoli kritika, to do velké míry napomohlo jeho medializaci. Těžko ale věřit tomu, že
by Sarkozyho tým s něčím takovým počítal či že „přestřelili“ schválně, aby mohli pak
ustupovat na rozumný kompromis. Vyloučit se to však úplně nedá, nicméně by to
neodpovídalo Sarkozyho povaze mít vše pod kontrolou, nebo tak alespoň působit.

Za třetí, příklon k mediální logice může mít různé motivace, Sarkozyho iniciativa
ovšem vykazuje mnohé prvky trvalé kampaně. Mimo jiné to, že Středomořskou unii
vlastně nebylo potřeba medializovat, alespoň ne ve fázi jejího vytváření. Pro občany
tyto diskuse v reálu nic neznamenaly, a pokud byli někteří potenciální aktéři na podobě
UM zainteresovaní, dalo se s nimi komunikovat i jinak. To samé platí navenek,
mediální diplomacie nebyla konkrétně v této fázi nezbytná. Zde můžu dát rovnítko mezi
trvalou kampaň a veřejnou diplomacii, jde o budování image.
Zpočátku silným momentem byla otázka tureckého členství, mezi Francouzi
vyvolávající odpor; nejprve se jí Sarkozy snažil odpovídat návrhem UM, pak „rady
moudrých“. Z diplomatické komunikace ale uniklo, že se Paříž snažila uklidnit voliče
(WikiLeaks, 3. 7. 2007).
I Sarkozyho silná pozice napovídá možná trochu paradoxně, že šlo o permanentní
kampaň – pozornost domácích médií měl prakticky jistou. Prezident, nota bene čerstvě
zvolený, tedy momentálně se silnou legitimitou a příznivým veřejným míněním, mívá
do médií snadný přístup. Navíc byla opozice v tu dobu rozložená. Za třetí měl Sarkozy
už dlouho blízké vztahy s novináři a vlastníky médií. Nastolovat agendu, potažmo
rámce, tak pro něj nemusel být vůbec problém, nemusel se mediální logice
přizpůsobovat. Z toho dedukuji, že Nicolas Sarkozy vnitřně mediální logiku přijal, jak
popisuje Strömbäck (2008) čtvrtou fázi mediatizace, a že snad až automaticky vedl
trvalou kampaň. Podobný dojem měli rovněž mnozí novináři.

Za čtvrté, politická logika nutně nemusí trpět, když politik dbá na mediální atraktivitu,
normální je dnes zohlednit obě, i ryzí politický projekt zpravidla potřebuje propagaci.
Další skutečnosti napovídají, že Sarkozy nemálo politickou logiku upozadil, i když je
mimo možnosti této studie kvalifikovaně posoudit, nakolik byla UM „politicky
logická“.
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Fakt je ten, že Evropská středomořská politika sice byla hojně kritizována jako
nefunkční, nicméně spolu s Evropskou politikou sousedství byly relativně mladé a byla
zde možnost je reformovat, i proto, že problémy tkvěly hlavně v jižních partnerských
zemích. Nebyla nutnost zcela nového konceptu. Jinými slovy, jak argumentuje Delgado
(2011) či Bicchi (2011), okno příležitosti existovalo spíš latentně a Francie mu hodně
pomohla. Takové okno se neotevírá, když je objektivně nutné něco dělat, ale když si to
politici myslí, v čase „kognitivní nejistoty“ - což tak zjevně bylo. „Pokud další členské
státy nevzaly za svou ideu, že se budoucnost Evropy bude rozhodovat ve Středomoří, je
to částečně proto, že francouzské úsilí přesvědčit je bylo malé. Muselo by to začít
přesvědčivou analýzou, proč EMP potřebovalo nahradit. Ale k zevrubné kritice bylo
daleko, existovala jen francouzská ujištění (autorova kurzíva) o neúspěchu
Barcelonského procesu, někdy špatně informovaná, spolu s nekonzistencí, zda UfM
byla zamýšlena jako doplněk, nebo náhrada Barcelonského procesu“ (Gillespie 2011,
1213). Sarkozy argumentoval, že přináší komplementární projekt, s novými oblastmi
zájmu, to ale bylo hrubé zjednodušení EMP na ekonomickou oblast, ve skutečnosti
většinu jím navrhovaných domén stávající politiky pokrývaly. Mnohé deklarované
ambice byly kromě toho poměrně nereálné, nebo alespoň neřešitelné danými
prostředky.

Spíš

odpovídal

(předpokládané)

lidové/mediální

poptávce

než

„objektivním“ potřebám a možnostem Francouzů/Francie, potažmo Evropy a
obyvatel/zemí jižního Středomoří. Ale když se návrh očistí od pompézní formy jeho
prezentace a zmírní se rozsah jeho ambicí, tváří se jeho jádro, totiž prioritní oblasti
projektů, poměrně realisticky a relevantně; ostatně v nich také žádný problém ostatní
země neviděly.
Co do podstaty návrhu vyvolávaly kritiku tři skutečnosti. Turecká otázka se celkem
jednoduše smetla ze stolu. Velice brzy také Sarkozy ujišťoval, že Středomořská unie
nemá oslabovat Evropskou unii či konkurovat jejím stávajícím politikám (ENP, EMP),
ovšem takové obavy se vůbec nedařilo vyvracet a tyto argumenty používaly ostatní
země dlouhé měsíce. Do velké míry za to mohla absence skutečného, konkrétního
návrhu – takto možná představitelé ostatních zemí měli stále na paměti Sarkozyho
pompézní proslovy s vizemi Středomořské unie jako ambiciózní entity. Obavy o
rozpočet rovněž vyřešilo sloučení UM s EMP.
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Do třetice byl problémem záměr koncentrovat Středomořskou unii na pobřežní státy.
Ovšem nebyl úplně scestný, jak kolem Středozemního, tak kolem dalších moří podobně
omezené projekty (se zapojením EU jako takové) existují. Od organizací s poměrně
omezeným záběrem se UM lišila v první řadě ambicí, kdy Sarkozy nejen jako kandidát,
ale i coby prezident prezentoval dalekosáhlé vize explicitně srovnávané s Jeanem
Monnetem. Sice měla UM začít s podobně technickými tématy jako jiné evropské
projekty v sousedství, měla ale jasné politické ambice (včetně zapojení hlav států a
vlád) a hovořila o integraci.
Jestli šlo Paříži víc o efektivitu, nebo o volné pole působnosti bez nutnosti kompromisů
s Německem a dalšími, není rozporem mezi mediální a politickou logikou. Ovšem když
pak musel Sarkozy ustupovat, stále se tvrdošíjně bránil úplné rovnoprávnosti. Nejprve
nabízel severním státům pozorovatelský status, potom alespoň chtěl rezervovat právo na
spolupředsednictví středomořským zemím. To už z pohledu Unie pro Středomoří nijak
určující nebylo, šlo spíš o zachování tváře, tedy o image, do jisté míry o mediální
logiku.
Obětování politické logiky mohlo ještě připadat v úvahu v záměru zahrnout summit na
nejvyšší úrovni – úředníci Izraele a Palestiny by zřejmě ke společnému stolu zasedli
s menší nevolí než prezidenti.

Prezentace, vyjednávání
„Přípravné fázi dominoval francouzský unilateralismus, a pokud někde byla (autorova
kurzíva) konzultace, byla bilaterální a výběrová, spíš než multilaterální“ (Gillespie
2011, 1218). „Projektu zúčastněné země byly požádány, aby pověřily kontaktního
diplomata, který by dostával informace o Středomořské unii, a aby se podílely i svými
nápady. Učinilo tak až 10 zemí, než byla iniciativa europeizovánA“ (Delgado 2011, 49).
Celkově vzato hodně nevole budila prezentace projektu, neformální, spíše unilaterální či
bilaterální. Politická logika v rámci EU, nebo alespoň úzus, velí předem takové projekty
koordinovat s evropskými partnery a především s Německem. „Hřešením příliš osobní
metodou, bez konzultací s evropskými partnery a bez vyvolání nejmenší debaty ve
Francii dal Nicolas Sarkozy oponentům projektu prostředky přesunout debatu, jež se
soustředila na metodu a ne na obsah. Šéf francouzského státu, jenž se připravoval na

107
oblečení hávu prezidenta EU, rapidně opustil obranu projektu a ustoupil až příliš rychle
příkazům svých evropských kolegů“ (Mohsen-Finan 2008, 11).
Na středomořský projekt sice přišla řeč při řadě příležitostí na různých úrovních,
většinou ale šlo o letmou zmínku, představitelé států a institucí se obvykle vyjadřovali
ve stylu „vítáme, ale čekáme na podrobnosti“. Na schůzkách rozličných formátů se o
Středomořské unii hovořilo obvykle mimo oficiální program a docela stručně. Spíše
francouzští představitelé včetně prezidenta sháněli podporu (spolu s obrovskými
obchody) v zemích jižního Středomoří. Ovšem i když potom ke konzultacím docházelo,
například s Itálií a Španělskem, později i s Německem docela často, pořád chyběl
skutečný návrh. Místo toho pokračovaly vzletné projevy, ambiciózní sliby či sny,
prezentace vizí budoucnosti v kontrastu s hrozbami. Že takto vypadal toulonský
předvolební projev, je prakticky samozřejmé, ale i vystoupení před ambasadory a
hlavně pak v Tangeru byla stejná. „Způsob, jakým byla operace vedena, plně
ospravedlňuje kritiky. Příliš nekoherencí, improvizací a hypem nafouknutých oznámení
znehodnotilo francouzskou iniciativu, poškodilo vnější obraz země a ve Francii
probudilo výhrady diplomatických kruhů“ (Henry 2008xy, 43).
„Zahraniční politika osvojená Nicolasem Sarkozym je víc matoucí, pro diplomatický personál je
těžší se jí držet i hájit ji, hyper-prezidencializaci, kterou představuje, doprovodil mocenský růst
jeho poradců (Claude Guéant, Jean-Daniel Lévitte...), kteří vstupují do konkurence s Quai
d'Orsay“ (Billion & Belkacem 2011, 155). Příliš na věci neměnila skutečnost, že na

prezidentově projektu v pozdější fázi pracovalo řádově patnáct či dvacet lidí, kteří navíc
koordinovali svou práci s jednotlivými ministerstvy. Naopak v dalších členských státech
EU, včetně středomořských lídrů Španělska a Itálie, se otázce věnovali maximálně dva
či tři odborníci, což ale svědčí i o vlažném zájmu (Gillespie 2011, 1213).
Pro hypotézu permanentní kampaně (+ veřejné diplomacie) svědčí další důležitý fakt:
Elysejský palác projekt rozvíjel skoro výlučně v reakci na kritiku ze zahraničí, nebo
jako nástroj či součást dalších akcí. Snad nikdy až do pařížského summitu nelze
pozorovat, že by se Francie sama od sebe snažila projekt rozvíjet, vždy jen uklidňovala.
Tangerský projev z října byl součástí zahraniční cesty s vysokými obchodními
ambicemi, Římská výzva se snažila uklidnit obavy Madridu, Říma a Evropské komise.
V projevech při jiných příležitostech (k ambasadorům, k předsednictví) byla
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Hannoverský kompromis pak byl dlouho oddalovanou dohodou s Německem, kterou
nakonec Francie projekt přenechala Evropské komisi. Středomořskou unii vlastně nikdy
nezačala sama budovat.
Možná si Sarkozy schválně nechával otevřená vrátka a vágní a flexibilní obsah, se
kterým se dá v průběhu pracovat, přizpůsobovat ho a ustupovat. Média mají občas
tendenci takovéto debaty vnímat a zveličovat jako spor a konflikt, což přidává na
newsworthiness. Spíš ale Sarkozy ani neměl přílišný zájem věnovat se zdlouhavému a
komplexnímu procesu, na druhou stranu se ho asi nechtěl vzdát ve prospěch
ministerstva zahraničí. Tak jako tak se jeví, že mediální logika měla přednost a že při
vymýšlení Středomořské unie a při přípravě její prezentace v Elysejském paláci mysleli
primárně na média, na okamžitý efekt a hype, výsledek příliš neřešili, politická logika
byla nedostatečná a návrh Středomořské unie byl spíš instrumentalizován, jako by se
stal jednou velkou pseudoudálostí.
I pokud medializaci své iniciativy považoval Sarkozy za konzultaci a debatu, jak Paříž
zdůrazňovala, nesetkalo se to s pochopením na druhém břehu Rýna. Původně sice
nemělo jít o unijní politiku, ale byla by to přinejmenším slušnost a vhodnost, když už ne
politická logika, dát partnerům vědět. Možná to či ono byla chyba v úsudku a Sarkozy
nečekal, že to vzbudí v Berlíně takový odpor, ale je obtížné si představit, že by ho
nevarovali diplomatičtí odborníci, kteří pak museli „žehlit“ některá nedorozumění. V
procesu Sarkozy do velké míry přehlížel ministerstvo zahraničí, ale diplomatický
veterán Jean-David Levitte coby jeden z nejbližších poradců podle všeho na
nesrovnalosti upozorňoval, podobně jako ministr/tajemník pro evropské záležitosti
Jean-Pierre Jouyet. Z toho vyvozuji, že Sarkozy opravdu politickou logiku obětoval.
Zhodnotit výsledek Sarkozyho plánu a vyjednávání nelze jednoznačně. Organizace
nakonec vznikla a na summit přijeli takřka všichni nejvyšší představitelé zúčastněných
zemí, což byl jasný diplomatický (a marketingový) úspěch. Unie pro Středomoří se v
mnohém lišila od původní Sarkozyho ideje, zvlášť v tom, že ji „přebrala“ Evropská unie
a jejími členy se stala celá sedmadvacítka. Často se tak vývoj projektu hodnotí tak, že
Sarkozy musel ustupovat německé kancléřce, projekt europeizovat a že nedosáhl svých
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politických cílů. To mu nicméně nemuselo tolik vadit, měl-li za cíl primárně poutat
mediální pozornost – to se Středomořské unii/Unii pro Středomoří dařilo uspokojivě.
Většinou se v hodnoceních Středomořské unie vynechává souvislost, že Německo mělo
jen dva roky před Francií obdobný plán směrem k východnímu sousedství EU,
označovaný jako ENP+. Ačkoli nepřinášel tolik rozporů se stávajícími evropskými
politikami jako Sarkozyho UM,
Namísto reformy či formálního posílení ENP se Německo nakonec drželo jejího rámce
a pracovalo na konkrétních projektech a jednáních, dokázalo balancovat nároky různých
zemí. Klíčový rozdíl obou iniciativ byl ale také v jejich prezentaci: Německo chystaný
záměr představilo řekněme klasickými byrokratickými a diplomatickými cestami,
s předstihem. Rychle se ukázalo, že plán zřejmě neprojde, a tak jej Berlín v tichosti
opustil a soustředil se na konkrétní aktivity v možnostech stávající ENP.
Je tedy možné, že právě publicita zachránila Sarkozyho plán, totiž že vytvořila tlak na
politiky, aby hledali kompromis, jak v obecné rovině naznačují Dayan a Katz (1992,
205). Pro jeho odpůrce by bývalo bylo těžší projekt natvrdo blokovat, byť Německo
hrozilo vetem – důsledky pro vztahy mezi členskými zeměmi a hlavně pro veřejné
mínění však mohly být vážné, což si asi málokdo přál, a stejně tak obraz EU ve světě a
v jižním Středomoří především také mohl výrazně utrpět. Nebylo zvlášť výhodné
odsoudit Sarkozyho a jeho projekt k úplné porážce, takto si mohl zachovat tvář dál a
věnovat středomořské politice EU francouzské prostředky. Stejný efekt to ale mělo na
něj. „Paříž začala ex post hledat konsensus na ideji, kterou dopředu nediskutovala s
potenciálními partnery, ale kterou si teď nemůže dovolit ani opustit, ani rozvíjet v
izolaci,“ komentovaly analytičky z European Policy Center (Balfour & Schmid 2008).
Publicita tak mohla napomoci k hledání kompromisů, respektive ho až vynutit. Přínosná
by tak byla komparativní analýza plánů UM a ENP+, tu však přenechám někomu s
nenulovou kompetencí v německém jazyce.
Stetter naopak upozorňuje na to, že Sarkozy nemusel couvnout a projekt europeizovat,
nýbrž pokračovat třeba v subregionálním rozměru (5+5 atp) či bilaterálně s Alžírskem.
„Obě cesty by jistě byly bývaly možné, ale Sarkozy dal přednost viditelnějšímu
projektu, který byl ovšem nemožný mimo pevný rámec EU. Zajímavou skutečností na
UfM tedy není až tolik to, že se výsledek pařížského summitu výrazně lišil od
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Sarkozyho původních návrhů, ale že Francie akceptovala europeizaci UfM s pramalým
váháním (…) Jinými slovy, návrh Středomořské unie je tudíž nejlepší vnímat jako
celkem úspěšný pokus o nastolování agendy na úrovni EU“ (Stetter 2008, 217-218).
Toho si všímá i Cambarau: „Dokázal upoutat pozornost politiků, novinářů a veřejného
mínění na dynamiky středomořské zóny, neznámé a tradičně konotované v negativních
intencích a krizových faktorech. Většinou jsou to krize a státy regionu, kterým se
dostane pozornosti ve zpravodajství, vzácně Středomoří jako politický prostor a zóna
spolupráce. Ostatně od prezidentského oznámení projektu se ve Francii objevilo
bezpočet odborníků a politiků, kteří se ze dne na den prohlásili specialisty či příznivci
středomořské spolupráce...“ (2008, 16).
Stetter nenahlíží na historii vzniku UfM jako na boj národních zájmů, má ji za
„normální proces vytváření zahraničních politik na úrovni EU“. Nijak nezmiňuje
způsob prezentace, ale jeho závěry jsou kompatibilní s tezemi Cooka (2005), že se
média mohou stát běžným kanálem politiky a diplomacie, ba účinnějším, když je třeba
komunikovat s mnoha stranami. Ostatně sami francouzští představitelé opakovaně
tvrdili, že Francie nepřichází s konkrétním návrhem, neboť je ve fázi naslouchání a
nechce nic vnucovat. Je zajímavé, že představitelé zemí, které byly v zásadě pro, na
Sarkozyho mediální hru přistoupili, zpravidla projekt přivítali už v gratulacích novému
prezidentovi a dál jej pak komentovali do novin či vznášeli doplňovací návrhy. Oproti
tomu kritici byli první měsíce zdrženliví a čekali, co konkrétnějšího Francie navrhne
(neplatí pro Turecko, které mělo ovšem problém s jednou z mála konkrétních věcí, co
Sarkozy navrhoval).
To se však stále nedělo, Francie pořád zůstávala vágní a jen občas, se snažila ujišťovat,
že nejde o konkurenci EU; nezřídka si představitelé protiřečili. Prolomila to Angela
Merkel začátkem prosince, podobně jasnou kritiku pak v lednu přidalo slovinské
předsednictví.
Její postoje přitom Sarkozy znal, a kdyby chtěl, mohl jí vyjít vstříc, například metodou
posílené spolupráce, jak kancléřka sama navrhovala. Místo toho Paříž dál mlžila a
nakonec si projekt nechala vzít.
Je třeba připomenout, že Středomořská unie byla jednou z dlouhé řady politik, s nimiž
nová francouzská exekutiva přišla, ani v rámci evropské či zahraniční politiky neměla
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úplně prioritu. Vyloučit ani nelze úvahy, že šlo skutečně o pseudoudálost – jednu
z mnoha k ovládnutí mediální agendy. Rovněž mohla sloužit jako zástěrka pro velké
obchody, které Sarkozy pomáhal dojednávat se zeměmi jižního Středomoří, totiž aby
nevypadal jako cynický obchodník. Nebo jako šidítko francouzské veřejnosti v otázce
vstupu Turecka do EU. Nebo k zakrytí toho, že jde Sarkozymu především o imigraci.

Konec
Potvrdilo se, že případ Středomořské unie je velmi zajímavý pro studium a odhalení
řady aspektů týkajících se mediatizace a trvalé kampaně v kontextu zahraniční či
evropské politiky.
Jak jsem předpokládal, jen s rezervou lze sledovat vývoj mediální logiky v čase. Nelze
říci, že v některém období byla mediatizace vyšší než v jiném, různé komunikační akty
se liší ne až tak v čase, jako spíš podle situace – hlavně podle publika či adresáta. A i
když zrovna dané sdělení reagovalo podle politické logiky na nějaký konkrétní podnět,
nemuselo vůbec opouštět mediální logiku. Lépe jde sledovat příčinné procesy v
politické logice, totiž v postupném vývoji návrhu. I tak ale nelze s jistotou říci, že
vyjádření A bylo bezprostřední reakcí na akci B, někdy politici zareagovali adekvátně,
jindy méně, jindy nereagovali vůbec. Pro studium permanentní kampaně je nakonec
důležitější celkový obraz. Jen v hrubém obrysu tak lze na případu Středomořské unie
vysledovat několik fází a určujících okamžiků - nosných projevů či politických
rozhodnutí a dohod; jinak změny a ne-změny byly spíše dávkovány v malém měřítku. I
proto, že se projekt dohadoval do velké míry přes média namísto formálních jednání.
Změny v čase by šlo lépe, pokud vůbec, ukázat diskursivní analýzou hlavních projevů či
jiných srovnatelných záležitostí (třeba sérií rozhovorů v novinách, televizních
vystoupení...).
První hypotéza víceméně platí, z předvolební kampaně se projekt přenesl do skutečné
politiky a zůstala mu jistá setrvačnost kampaně, hype a neurčitost; v prvních měsících
šlo primárně o nástroj permanentní kampaně a veřejné diplomacie, jež jsou vlastně týmž
mechanismem určeným různému publiku. Až v reakcích na výhrady dalších zemí začala
Paříž dodávat projektu jisté kontury, ale spíš vyvracela obavy, než že by rozvíjela návrh.
Politická logika narůstala, ale stále se tu jeví poněkud nedostatečná. Sledování procesu
ukázalo, že Francie prakticky nikdy nevyvinula větší iniciativu k tomu, aby projekt
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rozhýbala. Buď se snažila rozptýlit obavy, tedy se projekt posouval jako odpověď na
kritiku, nebo Středomořskou unii prezident připojil k nějaké jiné události – třeba
návštěvě Maroka či předsednictví EU. Sám o sobě projekt neměl prioritu a spíše zapadal
do kontextu Sarkozyho velmi aktivní vlády, kde řada iniciativ soutěžila o mediální
pozornost.
Nepotvrdila se druhá hypotéza, totiž že hype a mediatizace zase výrazně rostly od
okamžiku, kdy projekt rozhodnutím Evropské rady převzala Evropská unie. Zaprvé jej
nepřevzala až tak úplně, nadále se předpokládal přínos členských států a pořád bylo o
čem reálně diskutovat a vyjednávat, čili politická logika byla stále zapotřebí. Zadruhé se
Nicolas Sarkozy poučil, jak z celého svého prezidentského působení (a klesajících
voličských preferencí), tak konkrétně z obtížného vyjednávání o středomořských
plánech. Deklaroval, že zmírní svůj aktivismus a bude v Evropě týmovým hráčem – to
kvůli obavám mnohých zemí z nadcházejícího předsednictví Francie v EU. Ze stejného
důvodu začala Francie jednat konstruktivněji, neboť Unie pro Středomoří patřila k
prioritám předsednictví.
Metoda sledování procesu se na mém případu ukázala jako poměrně náročná co do
zpracování dat, tak podrobné měřítko možná nebylo úplně nutné. Bylo by zapotřebí
dalších aplikací na typově trochu odlišné případy, pokud možno jednodušší a s menším
počtem aktérů, aby se ukázalo, zda sledování procesu může přinést o hodně silnější
důkazy, než by nabídla například komparativní analýza. Tak jako tak myslím, že stálo
za to sledování procesu vyzkoušet. I odhalení slepých uliček je pro studium mediatizace
přínosem, zvlášť když se jedná o poměrně nové pole. Může pomoci ve zkoumání
obdobných případů, poznatky mohou přispět k různým dalším metodám – zejména
obsahové a diskursivní analýze i komparativním studiím. V každém případě věřím, že
má studie přináší zajímavé a užitečné poznatky o rozličných projevech mediatizace
politiky a diplomacie i jistý vhled do komplexních motivací politiků. Co do zahraniční
politiky by myslím bylo přínosné potvrdit mou dedukci, že veřejná diplomacie a
permanentní kampaň jsou vlastně jedním fenoménem, které oba stejným způsobem
zapadají do kontextu mediatizace.
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Summary
My thesis applies the relatively new theory of mediatization, as currently developped by
Strömbäck and others. This concept supposes that politicians’ motivation is not always
the core or meaning of the policy, but often they tend to have the media attention in
mind. In other words, their communication, and even political action, might serve to the
purpose of getting to the media, setting the agenda and frames. Such phenomenon is
called permanent campaign, whereas the politicians use, and even abuse their ressources
to paint an attractive image of themselves, even when they don’t need it, i.e. the
elections are far away. They sacrifice the political logic in favour of media logic, so
they seem more attractive for the journalists.
I tested this theory on the case of a notorious figure in the French and European politics,
Nicolas Sarkozy. He seem to be quite susceptible to such behaviour, and indeed, many
other scholars describe his relations to the media, or even an obsession. I pick one of his
policies, the Mediterranean Union, to test the hypotheses that he used the initiative
rather as a tool for his publicity than to really establish a viable partnership. Nicolas
Sarkozy has usually done so in terms of national/domestic politics, however what I
show is the fact that a foreign policy can also be lead by the permanent campaign – or to
be more precise that politicians are trying to appeal on the national audience through the
permanent campaign, and on public abroad through public diplomacy, it is practically
the same thing.
I tried to prove it with the method of process tracing, which is supposed to describe
many influences and variables in a given process. With that, I could pinpoint some
crucial moments in the one-year history of the project, from its announcement during
the election campaign, through clash with political and diplomatic reality through its
europeanization, and finally to its conception at the pompous Paris summit in July 2007.
All along the process it is visible that Sarkozy kept sacrificing political logic, usually by
not really offering a viable solution to the numerous criticism his initiative provoked in
other European countries and the European Commission. Insufficient presentation or
negotiations with his presumed partners in Europe led to widespread disappointment or
resentment, particularly in Germany, which was to be kept away by the original
proposal.
That was one of the reasons why it did not emerge in original contours, German
Chancellor Angela Merkel led the opposition. The compromise was then to incorporate
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this initiative to current EU policies (Barcelona process). However, that perhaps did not
mind to Nicolas Sarkozy – what he got was a big diplomatic success with the summit,
attended by fourty presidents, prime ministers and kings. The following development
was a disappointment, but not for the president – his measures of success were
obviously the newspaper headlines produced.
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