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Abstrakt
Predložená práca diplomová sa zaoberá nemeckou bezpečnostnou a zahraničnou
politikou v období od znovuzjednotenia v roku 1990 až po súčasnosť, pričom sa
zameriava na účasť nemeckých vojakov na zahraničných misiách.
Cieľom práce je analyzovať jedenásť najvýznamnejších prípadov, v ktorých sa
Nemecko

rozhodovalo

o podpore

vojenských

misií

v zahraničí

a zistiť,

či

v rozhodovacích procesoch prevládali prvky normatívne riadeného rozhodovania podľa
konceptov

multilateralizmu,

civilnej

mocnosti

a antimilitarizmu,

alebo

prvky

pragmaticky riadeného rozhodovania a zohľadňovanie vlastných ekonomických,
geopolitických alebo iných záujmov. Jednotlivé prípady sú analyzované formou
jednoprípadových štúdií a zatriedené do troch podkapitol podľa období vlády
nemeckých spolkových kancelárov. Následne sú výsledky práce prezentované vo forme
tabuľky.

Abstract
This diploma thesis deals with German security and foreign policy in the period from its
reunification in 1990 until now and focuses on deployment of German soldiers abroad.
The aim of this thesis is to analyse eleven most important cases, in which Germany
decided to support military missions abroad and to find out if in the decision making
process were prevailing normatively guided factors corresponding with concepts of
multilateralism, civilian power and antimilitarism or pragmatic guided factors regarding
rather economical, geopolitical or other interests. The chosen cases are analysed using
single-case studies and sorted into three subchapters following the terms of office of

German chancellors. The results of these analyses are presented in the form of a table.
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Zoznam použitých skratiek
EUFOR ALTHEA - European Union Force Althea (misia Európskej únie v Bosne a
Herecegovine)
AWACS - Airborne Early Warning and Control System (Letecký výstražný a kontrolný
systém)
CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Kresťanskodemokratická únia
Nemecka)
CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Kresťansko-sociálna únia Bavorska)
DM - Deutsche Mark (Nemecká marka)
EÚ - Európska únia
FDP - Freie Demokratische Partei (Slobodná demokratická strana)
KFOR - Kosovo Force (medzinárodná peacekeepingová misia pod vedením NATO v
Kosove)
NATO - North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliancia)
OSN - Organizácia spojených národov
SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sociálnodemokratická strana
Nemecka)
UNAMIC - United Nations Advance Mission in Cambodia (Predbežná misia OSN
v Kambodži)
UNITAF - Unified Task Force (misia Organizácie Spojených národov v Somálsku)
UNOSOM I a II - United Nations Operation in Somalia I and II (Operácia OSN
v Somálsku I a II)
UNTAC - United Nations Transitional Authority in Cambodia (Dočasná správa OSN
v Kambodži)
USA - United States of America (Spojené štáty americké)
IFOR - Implementation Force (Implementačná sila)
SFOR - Stabilization Force (Stabilizačná sila)
UÇK - Ushtria Çlirimtare e Kosovës (Kosovská oslobodenecká armáda)
UNMIK - United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (Misia OSN v
Kosove)
UNSCOM - United Nations Special Commission (Zvláštna komisia Spojených
národov)
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UNMOVIC - United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission
(Monitorovacia, verifikačná a inšpekčná komisia Spojených národov)
IAEA - International Atomic Energy Agency (Medzinárodná agentúra pre atómovú
energiu)
PRT - Provincial Reconstruction Team (Provinčný rekonštrukčný tím)
CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Kresťansko-sociálna únia Bavorska)
UNOMIG - United Nations Observer Mission in Georgia (Pozorovacia misia Spojených
národov v Gruzínsku)
DGAP - Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (Nemecká spoločnosť pre
zahraničnú politiku)
BRIC - Brazil, Russia, India, China
ECOWAS - Economic Community of West African States (Hospodárske spoločenstvo
západoafrických štátov)
AFISMA - International Support Mission in Mali (Medzinárodná podporná misia
v Mali)
MINUSMA - The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in
Mali (Viacrozmerná integrovaná stabilizačná misia Spojených národov v Mali)
EUTM Mali - European Union Training Mission Mali (Výcviková misia Európskej únie
v Mali)
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Úvod
Po skončení druhej svetovej vojny bolo Nemecko demilitarizované a až do roku
1955 nemalo vlastnú armádu. Predstava toho, že by sa nemeckí vojaci podieľali na
vojenských misiách v zahraničí, vyvolávala v prevažne pacifisticky naladenom
nemeckom obyvateľstve odpor a viedla k organizácii verejných protestov. Každé jedno
takéto rozhodnutie preto vyvolalo veľkú odozvu v médiách i medzi nemeckou
verejnosťou. Z týchto dôvodov je veľmi zaujímavé pozorovať rozhodovací proces
o vyslaní nemeckých kontingentov do zahraničia od znovuzjednotenia Nemecka v roku
1990 až po súčasnosť.
Záujem autorky o problematiku nemeckej bezpečnostnej a zahraničnej politiky
začal už na začiatku jej bakalárskeho štúdia a postupne sa prehlboval najmä výberom
predmetov, ktoré sa Nemeckom zaoberali. Na magisterskom stupni štúdia strávila
autorka dva semestre na Ludwig-Maximilians-Universtität v Mníchove, kde sa na
Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft zúčastňovala seminárov o nemeckej
zahraničnej a hospodárskej politike a exporte zbraní v rámci štátov Európskej únie.
Štúdium na mníchovskej univerzite predstavovalo výrazné obohatenie vedomostí
autorky o Nemecku a silnú motiváciu pre výskum pre predloženú diplomovú prácu.
Zámerom autorky bolo zároveň priniesť nový, pragmatický pohľad na účasť nemeckých
vojakov na misiách v zahraničí.
V odbornej literatúre bolo Nemecko po druhej svetovej vojne spolu s Japonskom
často označované ako civilná mocnosť – štát, ktorý si za cieľ určil presadzovanie
medzinárodného práva v zahraničnej politike a pokojné riešenie konfliktov na jeho
základe. Zároveň je Nemecko štátom, ktorý sa riadi princípmi multilateralizmu
a antimilitarizmu,

ktoré

vojenské

riešenie

konfliktov

vôbec

nepripúšťajú

(antimilitarizmus), alebo pripúšťajú len v prípade sebaobrany a/alebo v prípade
legitímnych kolektívnych donucovacích akcií (koncept multilateralizmu). Napriek
vyznávaniu týchto noriem a konceptov však môžeme pozorovať od 90-tych rokov 20.
storočia čoraz väčšiu vojenskú angažovanosť Nemecka v zahraničí – či už v podobe
vojenských operácií alebo predaja konvenčných zbraní, kde je Nemecko tretí najväčší
exportér zbraní na svete.
Na druhej strane, popri nemeckej angažovanosti na vojenských operáciách ako
napríklad v Kosove alebo Afganistane, zároveň vystupujú prípady, kde sa v súlade s
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vyznávaním vyššie spomínaných ideologických konceptov Nemecko odmietlo zúčastniť
na niektorých významných akciách svojich spojencov ako vojna v Golfskom zálive
alebo zásah v Líbyi. Nekonzistentnosť nemeckej zahraničnej politiky preto vedie
k mnohým otázkam, ako napríklad čo ovplyvnilo tieto rozhodnutia a či boli riadené
normatívnymi konceptmi alebo skôr pragmatickými zámermi.
Z prejavov nemeckých politikov za posledných dvadsaťpäť rokov vyplýva, že
Nemecko kategoricky neodmieta angažovanosť v zahraničí, ale rozhoduje sa pre ňu
vždy až po dôkladnom zvážení faktov. Ako povedal nemecký prezident Joachim Gauck
v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v roku 2014, „Nemecko nikdy
nepodporí čisto vojenské riešenie, ale pristúpi k problému s politickou súdnosťou
a preskúma všetky možné diplomatické možnosti. Avšak ak posledná možnosť –
vyslanie Bundeswehru – bude preberaná, Nemecko by nemalo principiálne povedať
„nie“. Ale ani by nemalo povedať „áno“ bez premýšľania.“1
Z tohto dôvodu je skúmanie rozhodovacích procedúr za posledných dvadsaťpäť
rokov o podieľaní sa Nemecka na vojenských akciách v zahraničí veľmi podnetné. Za
toto obdobie sa vystriedali vlády troch spolkových kancelárov a každý z nich musel
čeliť novým výzvam a priniesol vždy vlastný prístup k týmto výzvam. V konečnom
dôsledku sa však dôvody ich rozhodnutí dajú zaradiť do dvoch kategórií, preto aj
predložená práca vychádza z dvoch možných vysvetlení ich konaní.
Za prvé, nemecká vláda sa pri rozhodovaní o účasti na zahraničných misiách
riadila normatívne podľa predstavených konceptov – konceptu multilateralizmu, civilnej
mocnosti a antimilitarizmu, ktorých hlavné princípy sú zadefinované v druhej kapitole.
Druhá v tejto práci analyzovaná možnosť je, že nemecká vláda sa pri rozhodovaní
o podieľaní sa na zahraničných misiách riadila pragmaticky, a to podľa vlastných
záujmov, či už ekonomických, geopolitických, alebo snahou dosiahnuť určitý status.
Predložená práca hodnotí prítomnosť, respektíve neprítomnosť prvkov spomínaných
možností, ich vzájomné ovplyvňovanie sa a prípadné prevládanie jednej možnosti nad
druhou. Za účelom skúmania týchto rozhodnutí o účasti Nemecka na zahraničných
misiách sú v práci zahrnuté najvýznamnejšie prípady rozhodovania sa o vyslaní
nemeckých vojakov do zahraničia v histórii znovuzjednoteného Nemecka: vojna

1

GAUCK, Joachim. Speech to open 50th Munich Security Conference. Der Bundespräsident [online].
2014
[cit.
2015
03-10].
Dostupné
z:
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/JoachimGauck/Reden/2014/140131-MunichSecurity-Conference.html. Preklad autorky.
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v Golfskom zálive 1990/1991, Kambodža 1991, Somálsko 1992, Bosna a Hercegovina
1992/1993, Kosovo 1999, Afganistan 2001, Irak 2003, Gruzínsko 2008, Líbya 2011,
Mali 2013 a Irak – vojna proti Islamskému štátu 2014.
Táto práca sa tak zaoberá časovým rámcom od znovuzjednotenia Nemecka až po
súčasnosť. Znovuzjednotenie Nemecka sa udialo prostredníctom Zmluvy o konečnom
usporiadaní vo vzťahu k Nemecku (známej tiež ako Zmluva dva plus štyri), keď sa
Spojené štáty americké, Francúzsko, Veľká Británia a Sovietsky zväz (spolu
s Nemeckou demokratickou republikou a Nemeckou spolkovou republikou) dohodli v
Moskve dňa 12. septembra 1990 na ukončení práv a zodpovedností spojencov a zároveň
potvrdili obnovenie plnej suverenity znovuzjednoteného Nemecka nad jeho vnútornými,
ako aj vonkajšími záležitosťami. V tejto dohode sa tiež Nemecko vzdalo výroby a
držania jadrových, biologických a chemických zbraní a zaviazalo sa zredukovať
veľkosť svojich ozbrojených síl na 370 000 vojakov do štyroch rokov a k uznaniu
západnej hranice Poľska.2 Táto zmluva znamenala aj osvojenie si konceptov
multilateralizmu, civilnej mocnosti a antimilitarizmu a preto sa táto diplomová práca
zameriava na udalosti od tohto okamihu až po súčasnosť a analyzuje ich.
Výskumná otázka predloženej diplomovej práce je stanovená nasledovne:
Prevládali pri rozhodovaní o vyslaní nemeckých vojakov na zahraničné misie od
znovuzjednotenia skôr normatívne prvky v súlade s princípmi multilateralizmu, civilnej
mocnosti a antimilitarizmu alebo skôr pragmatické prvky?
Cieľom

práce

je

analyzovať

najdôležitejšie

rozhodnutia

v histórii

znovuzjednoteného Nemecka o zapojení sa nemeckých vojakov do zahraničných
vojenských operácií. Každý z vybraných prípadov je braný ako jednoprípadová štúdia
a po základnej charakteristike histórie a kontextu je skúmaný na binárnej škále
normatívne riadené rozhodovanie–pragmaticky riadené rozhodovanie. Z normatívneho
hľadiska sa skúma výskyt znakov troch konceptov: multilateralizmu, konceptu civilnej
mocnosti a antimilitarizmu. Z hľadiska pragmaticky riadeného rozhodovania sú prípady
analyzované z hľadiska výskytu vlastných záujmov Nemecka – či už ekonomických,
geopolitických alebo iných.
Práca je rozdelená do dvoch kapitol. V prvej kapitole je zadefinovaný konceptuálny
a metodologický rámec. Na úvod je predstavená zahraničná politika Nemecka a jej
konceptuálne východiská podľa nemeckého politológa Rainera Baumanna, ktorý ich
2

MAULL, Hanns. Germany's uncertain power: foreign policy of the Berlin Republic. New York:
Palgrave Macmillan, 2006, xvi, 296 p. ISBN 978-140-3946-621. str. 1.
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zhrnul do piatich bodov. Následne sú v prvej podkapitole analyzované už vyššie
spomínané koncepty multilateralizmu, koncept civilnej mocnosti podľa Hannsa W.
Maulla a antimilitarizmu, ktoré sú kľúčové pre túto prácu. Analýza každého konceptu
zahŕňa jeho vymedzenie a následnú aplikáciu na Nemecko, pričom na záver sú určené
jeho princípy, o ktoré sa neskôr analýza jednotlivých prípadov opiera.
Druhá podkapitola prvej kapitoly sa zaoberá metodológiou a operacionalizáciou
a vysvetľuje postup analýzy prípadov. Z hľadiska metodológie je každý uvedený prípad
rozpracovaný ako samostatná jednoprípadová štúdia, ktorá bola zvolená z toho dôvodu,
že slúži na detailné opísanie jedného prípadu, pričom jeho skúmanie do hĺbky
a pochopenie nás privedie k záverom, ktoré môžu byť neskôr aplikované na celú
skupinu prípadov v rámci daného fenoménu, i keď sa v princípe nesnaží o vytvorenie
všeobecne platnej teórie. Operacionalizácia spočíva v analýze týchto prípadov na
binárnej škále normatívne orientované rozhodovanie predstaviteľov nemeckej
zahraničnej politiky na základe konceptov multilateralizmu, civilnej mocnosti
a antimilitarizmu, a pragmaticky riadené rozhodovanie nemeckej zahraničnej politiky
na základe zohľadňovania vlastných cieľov a záujmov. V každom prípade je uvedené,
ktoré prvky sa vyskytovali, alebo prevládali v politickom diskurze najvýznamnejších
predstaviteľov nemeckej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a to spolkového
kancelára, prezidenta, ministra zahraničných vecí a ministra obrany.
Začiatok druhej kapitoly analyzuje problematiku zahraničných misií Bundeswehru
a ich zasadenie do historického kontextu, pričom je analyzovaný ich vývoj v rámci
Nemeckej spolkovej republiky od vzniku Bundeswehru v roku 1955 až po
znovuzjednotenie Nemecka. Následne je charakterizovaný proces legislatívneho
schvaľovania zahraničných misií Bundeswehru podľa nemeckej ústavy, rovnako ako aj
proces predlžovania mandátov. V prvej podkapitole druhej kapitoly je analyzovaná
samotná nemecká armáda – die Bundeswehr, z hľadiska jej vzniku, hlavných úloh
zadefinovaných v nemeckej ústave a Bielej knihe z roku 2006, ktorá je zatiaľ poslednou
verziou tohto dokumentu. Analýzu dopĺňa posledná reforma armády z roku 2011
a aktuálne počty nemeckých vojakov v zahraničných misiách.
Nasledujúce tri podkapitoly druhej kapitoly sledujú zmeny v zahraničnej politike
jednotlivých

spolkových

kancelárov

Nemecka

v

chronologickom

poradí

od

znovuzjednotenia krajiny a vyberajú prelomové prípady zahraničnej a bezpečnostnej
politiky, pri ktorých sa nemeckí spolkoví kancelári museli rozhodovať o účasti
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nemeckých vojakov na vojenských operáciách svojich spojencov a medzinárodných
organizácií (OSN, NATO, a EÚ) v zahraničí.
Vláda Helmuta Kohla od znovuzjednotenia Nemecka v roku 1990 až do roku 1998
bola významná tým, že už počas samotného procesu znovuzjednocovania Nemecka sa
Kohl musel rozhodnúť o tom, či vojensky podporí vojnu v Golfskom zálive alebo nie.
I keď sa rozhodol pre tzv. šekovú diplomaciu a namiesto priamej účasti prispel
finančnými prostriedkami, počas jeho vlády možno postupne sledovať prekonávanie
tabu o účasti nemeckých vojakov na zahraničných misiách – i keď najprv len
zdravotníckym vojenským personálom v Kambodži, neskôr však misia v Somálsku bola
prvá, pri ktorej boli nasadení nemeckí vojaci bez súhlasu konfliktných strán (na rozdiel
od misie v Kambodži) a zároveň vyvolala ústavné zmeny, ktoré uľahčili vysielanie
nemeckých vojakov do zahraničných misií v budúcnosti. Občianska vojna v Bosne
a Hercegovine predznamenala ďalší vývoj nemeckej zahraničnej politiky, kde bolo
Nemecko nútené zo strany NATO prevziať viac zodpovednosti za bezpečnosť v Európe
a podporiť vojenskú akciu.
Zatiaľ čo Helmut Kohl postupne zmenil Nemecko z importéra bezpečnosti na
exportéra, skutočný prelom nastal za vlády kancelára Gerharda Schrödera (1998-2005),
kedy sa Nemecko v roku 1999 po prvýkrát od druhej svetovej vojny priamo podieľalo
na vojenskej akcii, a to dokonca bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN, čo je
v priamom rozpore s medzinárodným právom a nemeckou ústavou. Toto kontroverzné
rozhodnutie nasledovali ďalšie dve – Afganistan a Irak, ktoré z Bundeswehru spravili
„zásahovú armádu“ (die Einsatzarmee).
Vlády Angely Merkelovej od roku 2005 až po súčasnosť sa vyznačujú skôr
zdržanlivou zahraničnou politikou, čoho najvýraznejšími príkladmi boli opatrné reakcie
na rusko-gruzínsky konflikt v roku 2008, zdržanie sa hlasovania v Bezpečnostnej rade
OSN o rezolúcii 1973 o zriadení bezletovej zóny v Líbyi v roku 2011 a odmietnutie
podieľať sa vojensky na misii v Mali v roku 2013. Posledný analyzovaný prípad (boj
proti Islamskému štátu v Iraku) sa zaoberá exportom konvenčných zbraní, kde sa
Nemecko po prvýkrát v histórii rozhodlo exportovať zbrane do krízových oblastí
s prebiehajúcim intenzívnym konfliktom na podporu boja proti Islamskému štátu.
Výsledok analýzy všetkých prípadov je prezentovaný vo forme tabuľky vo
Vyhodnotení, kde je uvedené či a do akej miery sa v jednotlivých prípadoch vyskytujú
známky normatívne a pragmaticky riadeného rozhodovania sa.
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Z hľadiska literatúry čerpala predložená práca najmä zo zdrojov v nemeckom
a anglickom jazyku. Prvá kapitola práce vychádzala najmä z kníh o zahraničnej politike
Nemecka, najdôležitejšie z nich boli od nemeckého politológa Rainera Baumanna Der
Wandel des deutschen Multilateralismus: eine diskursanalytische Untersuchung
deutscher Aussenpolitik, ktorý sa vo svojom výskume zaoberá práve nemeckou
zahraničnou politikou, a od Larsa Colschena Deutsche Außenpolitik, ktorý vyučuje na
politologickom

inštitúte

Geschwister-Scholl-Institut

für

Politikwissenschaft

na

mníchovskej univerzite Ludwig-Maximilians-Universität. Nemeckou zahraničnou
politikou sa významne zaoberal aj Hanns W. Maull, tvorca spomínaného konceptu
civilnej mocnosti. Pri analýze Bundeswehru práca vychádza hlavne z nemeckej ústavy
(Grundgesetz) a Bielej knihy z roku 2006 (Weißbuch). Jednotlivé prípady (ne)nasadenia
nemeckých vojakov v zahraničí boli analyzované z rezolúcií OSN, prejavov vrcholných
nemeckých predstaviteľov a odborných kníh alebo článkov, pričom najvýznamnejšie
nemecké médiá ako Deutsche Welle a Der Spiegel častokrát obsahovali aktuálne
vyjadrenia politikov, a preto citáty sú prevažne čerpané z nich.
I keď jednotlivé knihy a články, ktoré sú v práci použité, už rozoberali z viacerých
uhlov pohľadu nemeckú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a jednotlivé rozhodnutia
o vyslaní nemeckých vojakov do zahraničia, ucelená práca, ktorá by analyzovala
rozhodovacie procesy a motívy v ich pozadí v odbornej literatúre chýba. Z toho dôvodu
si táto práca dáva za cieľ poskytnúť v rámci rozsahu a zamerania čo najkomplexnejšiu
analýzu problematiky, pričom jej prínos spočíva v analýze týchto prípadov nielen
z normatívneho, ale aj z pragmatického hľadiska.
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1. Konceptuálno-metodologický rámec
Táto kapitola predstavuje úvod do problematiky nemeckej zahraničnej politiky od
znovuzjednotenia Nemecka v roku 1990 až po súčasnosť. V prvej podkapitole uvádza
konceptuálne východiská nemeckej zahraničnej politiky podľa nemeckého politológa
Rainera Baumanna a následne charakterizuje tri najdôležitejšie koncepty, ktoré sú
využívané na analýzu v tejto diplomovej práci: koncept multilateralizmu, civilnej
mocnosti a antimilitarizmu. Druhá podkapitola uvádza podrobný postup, akým bola
predložená diplomová práca vypracovaná.

1.1 Konceptuálne východiská nemeckej zahraničnej politiky
Nemecká zahraničná politika sa tradične vyznačuje preferenciou konsenzuálne
orientovanej diplomacie, dialógu, spolupráce a hlavne politikou zdržanlivosti (die
Zurückhaltung).3 Možno však skonštatovať, že od znovuzjednotenia Nemecka v roku
1990 prešla viacerými zmenami, ktoré jej dali nasledujúce tendencie, zhrnuté
nemeckým politológom Rainerom Baumannom do piatich bodov:
1. V nemeckej zahraničnej politike chýba konzistentná orientácia a základné,
všeobecne platné princípy. Ako príklad môže byť uvedené dodržiavanie
konceptu multilateralizmu, avšak popritom aj budovanie ad hoc spolupráce
s inými silnejšími štátmi mimo medzinárodných organizácií.
2. Nemecký multilateralizmus prešiel z inštinktívneho multilateralizmu (Schloer,
1993) na skôr inštrumentálnejšie využitie tohto konceptu, pričom Nemci musia
čoraz častejšie hľadať odôvodnenie na využívanie medzinárodných inštitúcií na
jednanie medzi štátmi.
3. Možno pozorovať aj výraznejšie materiálne uchopenie nemeckých národných
záujmov – napríklad v Európskej únii hrá efektívna distribúcia medzinárodnej
spolupráce výraznú úlohu pre znovuzjednotené Nemecko už od polovice 90-tych
rokov 20. storočia.
4. Zosilnená štátna orientácia Nemecka sa prejavuje tým, že popri materiálnych
hodnotách sa Berlín zameriava aj na nemateriálne statky, ako napríklad
medzinárodný status, čo možno pozorovať na konštantnom úsilí získať miesto
COLSCHEN, Lars C. Deutsche Aussenpolitik. Paderborn: Wilhelm Fink, 2010, 461 s. Grundzüge der
Politikwissenschaft. ISBN 978-382-5231-958.
3
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stáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN.
5. Nemecko sa naučilo vystupovať sebavedomejšie a jednať tvrdšie pokiaľ ide
napríklad o efektívnu distribúciu medzinárodných kooperatívnych rozhodnutí.
Pri tomto bode Rainer Baumann poznamenal, že Nemecko sa už len ťažko môže
zaradiť do konceptu civilnej mocnosti – čo je však v rozpore s Hannsom
Maullom, ktorý tvrdí, že Nemecko sa od tohto konceptu neodklonilo, len ho
modifikovalo.4
Popri snahe dodržiavať princípy multilateralizmu, konceptu civilnej mocnosti
a pacifizmu je Nemecko konfrontované s tlakom najmä zo strany NATO k tomu, aby
prebralo viac zodpovednosti za udržiavanie mieru vo svete. V snahe vyrovnať tieto dva
protipóly sa Nemecko často dostáva do situácií, kde musí buď ísť proti svojim
spojencom, ale v súlade so svojimi zásadami alebo naopak. V tejto kapitole sú
zadefinované najvýznamnejšie koncepty, ktoré sú spájané s nemeckou zahraničnou
politikou: koncept multilateralizmu, koncept civilnej mocnosti podľa Hannsa Maulla
a koncept antimilitarizmu. Po všeobecnej charakteristike týchto konceptov nasleduje ich
aplikácia na nemecké pomery a zadefinovanie hlavných princípov, na základe ktorých
budú v práci neskôr skúmané vybrané prípady, ktoré sú považované za kľúčové pri
formovaní nemeckej zahraničnej politiky po roku 1990.

1.1.1 Multilateralizmus
Robert O. Keohane vo svojom článku Multilateralism: An Agenda for Research
z roku 1990 charakterizoval multilateralizmus ako „prax koordinácie národných politík
v skupinách troch a viacerých štátov cez ad hoc dohody alebo prostredníctvom
inštitúcií“5 a zdôrazňoval, že to je nástroj na zabezpečenie stability po druhej svetovej
vojne.
Podľa už vyššie spomínaného nemeckého politológa Rainera Baumanna je pre
definovanie multilateralizmu však nevyhnutné zohľadniť obidve perspektívy nazerania
naň - kvantitatívnu a kvalitatívnu perspektívu. Z hľadiska kvantitatívnej perspektívy je
4

5

BAUMANN, Rainer. Der Wandel des deutschen Multilateralismus: eine diskursanalytische
Untersuchung deutscher Aussenpolitik. 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2006, 233 p. Internationale
Beziehungen (Baden-Baden, Germany), Bd. 4. ISBN 38-329-2087-0.
KEOHANE, Robert O., L. Alan WINTERS, Aaditya MATTOO, Arvind SUBRAMANIAN, Andrew
HURRELL a Bruce W. JENTLESON. Multilateralism: An Agenda for Research. International
Journal. 1990, vol. 45, issue 4. DOI: 10.1057/9781137312983, str. 731.Preklad autorky.
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rozhodujúci počet aktérov a teda možno multilateralizmus označiť ako vzťah minimálne
troch štátov. Z kvalitatívnej perspektívy je dôležitý vzťah medzi jednotlivými aktérmi,
ktorý by mal byť férový a založený na princípoch nedeliteľnosti a nediskriminácie. Z
tejto perspektívy v multilateralizme má byť zaručené to, že slabšie štáty nebudú
využívané tými silnejšími. Túto kvalitatívnu perspektívu opomína už vyššie spomínaný
Robert Keohane.6
V medzinárodnej politike je multilateralizmus princíp, podľa ktorého sa
kooperácia medzi štátmi odohráva v určitej inštitucionalizovanej forme. V súčasnosti
však môžeme pozorovať aj takzvaný moderný multilateralizmus, ktorého aktérmi už nie
sú výlučne len štáty, ale aj mimovládne organizácie alebo sekretariáty medzinárodných
organizácií, ktoré môžu tlačiť štáty k uzatváraniu medzinárodných záväzkov, alebo
dokonca ich uzatvárať medzi sebou. Preto moderný multilateralizmus môže byť
charakterizovaný ako „traja alebo viacerí aktéri, ktorí sa zapájajú do dobrovoľnej a (v
podstate) inštitucionalizovanej medzinárodnej kooperácie riadenej normami a princípmi
s pravidlami, ktoré sa uplatňujú (všeobecne) rovnomerne na všetky štáty."7
Pojem nemecký multilateralizmus poukazuje na pripravenosť Nemecka hľadať
možnosti spolupráce s ostatnými štátmi. Dôležitosť kvalitatívnej perspektívy je najmä v
tom, že Nemecko sa snaží riadiť princípmi nedeliteľnosti a nediskriminácie, pričom
dodržiavanie týchto princípov je prepojené aj s mierou inštitucionalizácie daných
vzťahov. Čím je silnejšia inštitucionalizácia, tým je dôležitejšie dodržiavať tieto
princípy a pravidlá, a tým silnejšie sú štáty viazané týmito pravidlami. Z tohto pohľadu
môže byť nemecký multilateralizmus chápaný aj ako pripravenosť Nemecka viazať sa
na medzinárodné organizácie, na ich pôde rokovať s partnermi a pomáhať tieto
organizácie prehlbovať a rozširovať.
Multilateralizmus v tejto forme sa v prípade Nemecka po znovuzjednotení
prejavuje najmä jeho snahou o reformu a posilnenie kľúčových medzinárodných
organizácií – OSN, NATO a Európskej únie, aby tieto mohli lepšie odpovedať na
medzinárodné hrozby a problémy a plniť tak svoju úlohu v oblasti prevencie konfliktov
a ich riešení.8 Rovnako ho možno podľa Johna S. Duffielda charakterizovať aj ako

6

7

8

BAUMANN, Rainer. Deutsche Aussenpolitik: Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen. 2.,
aktualisierte und erw. Aufl. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, s. 442-461. ISBN
9783531178943.
BOUCHARD, Caroline. Multilateralism in the 21st century: Europe's quest for effectiveness. Oxon:
Routledge, 2014, xiv, 307 pages. ISBN ISBN978-0-415-52003-4. Str. 137. Preklad autorky.
BELKIN, Paul. German Foreign and Security Policy: Trends and Transatlantic Implications. In:
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odpor k unilateralizmu (Alleingänge) a bilateralizmu, poprípade nasledovanie vlastnej,
špeciálnej cesty (Sonderweg), ktorá bola prítomná u nemeckých politikov v 90-tych
rokoch 20. storočia. Tí verili, že unilateralizmus vedie k politickej izolácii, neistote
a dokonca až ku konfliktu. Tým pádom však multilateralizmus v tomto význame slúžil
najmä na dosiahnutie konkrétnych nemeckých cieľov, a to na nadobudnutie dôvery
susedných štátov, čím sa Nemecko vyhlo už vyššie spomínanej diplomatickej izolácii
a konfliktom.9
K podobnému záveru ako John S. Duffield prišiel aj Rainer Baumann, ktorý
argumentuje v knihe Deutsche Aussenpolitik: Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und
Normen (Nemecká zahraničná politika: bezpečnosť, blahobyt, inštitúcie a normy), že
nemecká pozícia voči multilateralizmu sa od znovuzjednotenia významne zmenila.
Nemecko sa podľa neho stále drží multilateralizmu, avšak ten sa transformoval. Podľa
neho nemecké preferovanie multilateralizmu v súčasnosti vystupuje inštrumentálnejšie
a orientuje sa na ciele zabezpečenia medzinárodného statusu a vplyvu. Pôvodné
princípy multilateralizmu sú v nemeckej zahraničnej politike stále prítomné, avšak
podľa Baumanna stratili na význame.
Kritériá

multilateralizmu

sú

pre

túto

prácu

stanovené

nasledovne:

uprednostňovanie riešenia sporov na pôde medzinárodných inštitúcii (najmä NATO, EÚ
a OSN) a odmietanie unilaterálneho alebo bilaterálneho jednania.

1.1.2 Civilná mocnosť
S nemeckou zahraničnou politikou a s Nemeckom všeobecne je tradične spájaný
pojem civilná mocnosť – Zivilmacht. Tento pojem predstavuje defenzívny prístup k
použitiu moci a systematické budovanie vzťahov na základe medzinárodného práva.
Prvýkrát bol v súvislosti s Nemeckom použitý Hannsom W. Maullom, ktorý vychádzal
z práce nemeckého sociológa Norberta Eliasa zo 70. rokov 20. storočia a vzťahoval sa
tak najmä na Nemecko pred jeho znovuzjednotením.
Maull vo svojej práci Deutschland als Zivilmacht opisuje rolový koncept
Zivilmacht ako základnú zahraničnopolitickú orientáciu, ktorá si ako cieľ určuje

9

BOWERS, Leah N. German foreign and security policy [online]. New York: Nova Science Publishers,
2009 [cit. 2015-03-17]. ISBN 978-1-61324-940-6.
DUFFIELD, John S. Political Culture and State Behavior: Why Germany Confounds
Neorealism. International Organization. 1999, vol. 53, issue 04, s. 765-803. DOI:
10.4324/9780203933183.
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civilizovanie politiky, pričom dôraz kladie na medzinárodné vzťahy. Zivilmacht je preto
podľa neho štát, ktorý sa za toto civilizovanie politiky cíti zodpovedný a podľa toho aj
postupuje.10 Z tohto môžeme pozorovať trojitú povahu konceptu civilnej mocnosti: za
prvé civilná mocnosť ako štát, za druhé civilná mocnosť ako vykonávanie zahraničnej
politiky prostredníctvom diplomatického a ekonomického vplyvu a za tretie civilná
mocnosť ako proces civilizovania.11
Základné princípy tohto konceptu ako ideálneho modelu sú preferencia
multilaterálneho jednania a medzinárodne uznaných noriem pred vlastnými záujmami.
Civilná mocnosť sa zdržiava vojenského riešenia konfliktov a uprednostňuje mierové
riešenia. Použitie vojenskej sily je povolené len v prípade sebaobrany alebo legitímnych
kolektívnych donucovacích akcií. K tomu sa civilné mocnosti tiež snažia
prostredníctvom multilaterálnych nástrojov – medzinárodné organizácie, pravidlá,
postupy konania a medzinárodné spoločenstvo – o posilnenie rozvoja a presadzovania
univerzálnych hodnôt.12
Základné princípy civilnej mocnosti zhrnuli Knut Kirste a Hanns W. Maull v
článku Zivilmacht und Rollentheorie nasledovne. Civilná mocnosť sa snaží o:
 Zmiernenie a ohraničenie používania násilia, ktoré môže byť vykonávané
jednotlivými štátmi pri vedení národných a medzinárodných konfliktov
 Presadzovanie

precízneho

používania

práva

a pravidiel

v medzinárodných vzťahoch
 Zintenzívnenie multilaterálnej kooperácie a zvládnutie participatórnych
rozhodovacích

procesov

k širokej

legitimizácii

medzinárodného

poriadku, ktorý stojí na princípoch slobody, demokracie a trhového
hospodárstva
 Požadovanie sociálnej vyváženosti a spravodlivosti na globálnej úrovni
 Zosilnené budovanie inštitúcií, ktoré slúžia ku kontrole a presadzovaniu
všeobecných noriem, pričom je pripravená k čiastočnému transferu
suverenity
MAULL, Hanns W. Deutschland als Zivilmacht. In: Handbuch zur deutschen Außenpolitik. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, s. 73. ISBN 978-3-531-13652-3. DOI: 10.1007/978-3-53190250-0_4. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-531-90250-0_4.
11
ARORA, Chaya. Germany's civilian power diplomacy: NATO expansion and the art of communicative
action. New York: Palgrave Macmillan, 2006, xv, 303 p. ISBN 978-140-3974-198.
12
COLSCHEN, L. 2010.
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 Vedenie konfliktov pod špeciálnymi podmienkami a princípmi pre
použitie vojenského násilia13
Konkrétne pre Nemecko koncept civilnej mocnosti znamená nahradenie politiky
založenej na sile politikou založenou na legitímnosti. Tento koncept je používaný
v dvojakom význame – ako empiricko-analytický koncept, ktorý slúži výskumníkom na
vysvetlenie a opis zahraničnej politiky Nemecka, a zároveň ako normatívna predloha,
ktorou sa Nemecko riadi.14
Koncept civilnej mocnosti je v tejto práci prezentovaný ako zahraničnopolitická
orientácia, ktorá si za cieľ kladie presadzovanie dodržiavania medzinárodného práva,
upevňovanie

inštitucionalizácie,

zdržiavanie

sa

vojenských

konfliktov

a uprednostňovanie mierových riešení.

1.1.3 Antimilitarizmus
Antimilitarizmus je podľa Johna Duffielda odmietanie vojny ako prostriedku na
riešenie sporov medzi štátmi. Často býva spájaný s pacifizmom, ktorý je však
všeobecne proti akémukoľvek násiliu.15 Vo svojej podstate je antimilitarizmus
protipólom k militarizmu a zavrhuje nadvládu vojenskej zložky zbavenej demokratickej
kontroly.16
Túžba po mieri je medzi ľuďmi prítomná už od nepamäti, otázne však vždy
bolo, ako ten mier dosiahnuť. Odpoveďou na to bolo absolútne odmietnutie násilia
a vzdanie sa zbraní. Táto idea sa však nikdy nepotvrdila a zostala skôr len snom alebo
ideálom.17
V Nemecku bolo možné pozorovať už dlho pred znovuzjednotením znaky
antimilitarizmu alebo dokonca až pacifizmu, keď väčšina Nemcov zastávala pozíciu
odporu alebo v závislosti od politickej príslušnosti až otvoreného odmietania

KIRSTE, Knut a MAULL, Hanns W. Zivilmacht und Rollentheorie. Zeitschrift für Internationale
Beziehungen.
1996.
Jhg.
3.
Nr.
2.
s.
283-310.
ISSN:
0946-7165.
http://www.zib.nomos.de/fileadmin/zib/doc/ZIB_2_1996.pdf. (Dostupné 8.3.2015)
14
MAULL, Hanns W. 2007.
15
DUFFIELD, John S. 1999.
16
PROPES, Elizabeth, Paul B. MILLER. Re-thinking Antimilitarism: France 1898–1914. Historical
Reflections. 2011, vol. 37, issue 1, s. 201-212. DOI: 10.1215/9780822380580-009.
17
MEIER, Ernst-Christoph, Richard ROSSMANITH a Heinz-Uwe SCHÄFER. Wörterbuch zur
Sicherheitspolitik Deutschland in einem veränderten internationalen Umfeld. 6. vollständig
überarbeitete Auflage. Hamburg-Berlin-Bonn: E.S. Mittler, c2006, 560 p. ISBN 38-132-0860-5.
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vojenských nástrojov ako legitímneho nástroja zahraničnej politiky. Jedným z dôvodov
bolo pozorovanie často neúspešných vojenských akcií v zahraničí bez politickej
stratégie, ktorá by priniesla trvalé riešenie daného konfliktu. Z tohto uhla pohľadu sa
Nemcom zdalo riešenie konfliktu diplomatickou alebo ekonomickou cestou ako
omnoho úspešnejšie a efektívnejšie.18
Chronologicky možno začiatky nemeckého antimilitaristického hnutia zaradiť do
obdobia, keď sa po druhej svetovej vojne demilitarizované Nemecko začalo opäť
militarizovať – okrem iného vytvorením nemeckej armády dňa 12. novembra 1955
a zavedením brannej povinnosti o rok neskôr. Toto sa stretlo s negatívnym ohlasom
verejnosti a sformovali sa viaceré antimilitaristické skupiny, pričom aj politické strany
ako Komunistická strana a SPD v tom čase boli súčasťou antimilitaristického hnutia.19
Toto hnutie reagovalo aj na vojnu vo Vietname, vedenú nemeckým spojencom
USA, a na zákon z roku 1968, ktorý umožnil nasadenie nemeckej armády na území
Nemecka v čase krízy, čím zmenšil rozdiely medzi políciou a armádou. Obe udalosti
vyvolali veľkú nevôľu verejnosti a rozsiahle protesty. Ako dôsledok antimilitaristického
hnutia boli v 70-rokoch založené mierové výskumné inštitúty na univerzite v Berlíne.
Popritom možno spomenúť aj najvýznamnejšie nemecké antimilitaristické organizácie
ako Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInen (Nemecká
mierová spoločnosť – spojení odporcovia vojny).20
Antimilitarizmus ako kultúru opísal Thomas Berger v knihe Cultures of
antimilitarism: national security in Germany and Japan, kde vychádza z domnienky, že
nemecký antimilitarizmus je dôsledkom pocitu kolektívnej viny a snahy poučiť sa
z problematickej minulosti, najmä z krutostí druhej svetovej vojny. Základom bolo
prehodnotenie nemeckej identity a odmietnutie vojenského riešenia konfliktov do
budúcnosti. 21
Ako hlavné kritérium antimilitarizmu v tejto práci je absolútne odmietanie
vojenského

riešenia

konfliktu

a uprednostňovanie

diplomatických,

politických,

ekonomických alebo iných spôsobov riešenia konfliktu.

18
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1.2 Metodológia a operacionalizácia
Z hľadiska metodológie je práca rozdelená na jednoprípadové štúdie, ktoré
podrobne skúmajú každý zvolený prípad v časovom rámci od znovuzjednotenia
Nemecka až po súčasnosť. Jednoprípadová štúdia slúži v politických vedách ako nástroj
na hĺbkovú analýzu jednotlivých prípadov, ktorý vedie k porozumeniu daného
fenoménu bez toho, aby daná analýza mala ambície vytvoriť teoreticky relevantný
zovšeobecňujúci záver.22
Jednotlivé prípadové štúdie sú analyzované na binárnej škále normatívne riadené
rozhodovanie – pragmaticky riadené rozhodovanie podľa nasledujúcich princípov.
Normatívne riadené rozhodovanie je prístup, ktorý vychádza z existencie určitých
noriem, ktoré majú záväznú, donucovaciu alebo obmedzovaciu formu. Tieto normy
určujú správanie aktérov a normatívne regulujú špecifikovaním toho, čo je vhodné a čo
nie, aké povinnosti vyplývajú danému aktérovi voči ostatným aktérom a aká je správna
odpoveď ostatných aktérov.23 Pre účely tejto diplomovej práce je normatívne riadené
rozhodovanie definované ako prístup, v ktorom sa aktér cíti povinný dodržiavať určité
pravidlá a princípy, v našom prípade princípy konceptu multilateralizmu, konceptu
civilnej mocnosti a konceptu antimilitarizmu.
Pri pragmaticky riadenom rozhodovaní je pragmatizmus braný ako koncept,
ktorého vznik je najčastejšie spájaný s USA. Nejde pritom o homogénnu filozofickú
teóriu, ale o širšie pásmo, ktoré zahŕňa viacej subjektov, od metódy na vysvetlenie
konceptov, cez teóriu konania, až po životnú filozofiu.24 Vo všetkých jeho formách je
v medzinárodnom práve pragmatizmus úsilie orientované na budúcnosť, ktoré odmieta
uznávať normatívne amorfné koncepty ako sú zvyky, suverenita a súhlas štátu, pokiaľ
tieto koncepty neslúžia nejakému konkrétnemu účelu. V práve sa zdôrazňuje jeho
inštrumentálnosť, funkčnosť a kontextualita a právo samotné vidí pragmatizmus ako
nástroj na dosiahnutie určitých cieľov a nie ako cieľ sám o sebe.25
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Pragmaticky riadené rozhodovanie je pre účely tejto diplomovej práce definované
ako prístup, v ktorom sa aktér neriadi normami a princípmi, ale vlastnými záujmami, či
už ekonomickými, hospodárskymi, snahou dosiahnuť nehmotné statky ako napríklad
postavenie a prestíž, geopolitickými alebo inými. Zároveň to predstavuje odklon od
normatívnych konceptov multilateralizmu, konceptu civilnej mocnosti a konceptu
antimilitarizmu.
Z hľadiska operacionalizácie bol postup práce nasledovný. Najprv bola skúmaná
zahraničná politika Nemecka od znovuzjednotenia až po súčasnosť, pričom v rámci nej
boli vybrané prípady, ktoré ju najvýraznejšie zmenili - napríklad viedli k ústavným
zmenám alebo zmenám v postoji k vyslaniu nemeckých vojakov na zahraničné misie.
Tieto prípady boli potom rozdelené podľa spolkových kancelárov, za vlády ktorých sa
o nich rozhodlo, a boli tak chronologicky zatriedené do troch skupín – vláda Helmuta
Kohla, vláda Gerharda Schrödera a vláda Angely Merkelovej.
Následne bol v jednotlivých prípadoch analyzovaný ich kontext a vyhlásenia
najvýznamnejších nemeckých politikov v rámci rozhodovacieho procesu, a to
spolkového kancelára, spolkového prezidenta, ministra zahraničných vecí a ministra
obrany. V ich oficiálnych prejavoch, rozhovoroch pre nemecké médiá alebo memoároch
boli hľadané odôvodnenia rozhodnutia o účasti nemeckých vojakov na misii
v zahraničí. Tie boli ďalej analyzované a priradené k dvom kategóriám – normatívne
riadené rozhodovanie (v súlade s určenými konceptmi multilateralizmu, civilnej
mocnosti

a

antimilitarizmu)

a pragmaticky

riadené

rozhodovanie

(vedené

hospodárskymi, geopolitickými alebo inými pragmatickými zámermi).
V závere analýzy je zhodnotené, ktorý druh rozhodovania v konkrétnom prípade
prevládal a aké argumenty v debate o vyslaní nemeckých vojakov do zahraničia najviac
rezonovali. Výsledky analýz jednotlivých prípadov sú zhrnuté v prehľadnej tabuľke
v časti Vyhodnotenie a v závere komplexne zhodnotené.
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2. Zahraničné nasadenia Bundeswehru
Kapitola sa venuje najprv všeobecnej charakteristike nemeckej armády Bundeswehr
a následne skúma jednotlivé prípady nasadenia Bundeswehru v zahraničí, pričom tieto
sú rozdelené do podkapitol chronologicky podľa vlád troch spolkových kancelárov –
Helmuta Kohla, Gerharda Schrödera a Angely Merkelovej. Jednotlivé prípady sú najprv
všeobecne predstavené a uvedené do kontextu, a potom skúmané aplikovaním kritérií
multilateralizmu, konceptu civilnej mocnosti a antimilitarizmu. Z analýzy každého
prípadu je vyvodený záver, či rozhodnutie Nemecka zúčastniť sa alebo nezúčastniť sa
danej misie bol vedený normatívnymi alebo pragmatickými princípmi.
Účasť nemeckých vojakov na vojenských misiách v zahraničí je upravená v nemeckej
ústave (tzv. Základný zákon, nem. Grundgesetz), konkrétne v druhom odstavci článku
24: „Spolok sa môže k zaisteniu mieru zaradiť do systému vzájomnej kolektívnej
bezpečnosti. Privolí pritom k takému obmedzeniu svojich zvrchovaných práv, ktoré
privodia

mierový

a trvalý

poriadok

v Európe

a medzi

národmi

sveta.“26

Čo sa týka nasadení Bundeswehru ešte pred znovuzjednotením Nemecka,
môžeme skonštatovať, že nasadzovanie nemeckých kontingentov v zahraničí sa dialo už
počas 60-tych rokov 20. storočia, keď sa kabinet Ludwiga Erharda v roku 1964
rozhodol poskytnúť nemecký kontingent pre zásahovú jednotku NATO na Cypre. O tri
roky neskôr rozhodol kabinet kancelára Kurta Georga Kiesingera o podieľaní sa na
medzinárodnej akcii proti egyptskej námornej blokáde Izraela nemeckými bojovými
loďami.27
Následne však počas sociálno-liberálnej koalície (1969-1982) bolo rozhodnuté o
tom, že obrana krajiny a spolku je zhodná a out-of-area nasadenia nemeckej armády
boli zakázané. Spolkové ministerstvo spravodlivosti k tomu vydalo aj posudok.28 Na
akciách OSN sa Nemecko podieľalo len vo forme povinných príspevkov k mierovým
akciám, logistickej podpory a transportných kapacít. Aj počas irackého napadnutia
26
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Kuwaitu 2. augusta 1990, keď Bezpečnostná rada OSN vydala rezolúciu 687, kde
vyzývala k použitiu všetkých dostupných prostriedkov k tomu, aby bol Sadám Hussajn
donútený na ústup z okupovaného štátu, vyhlásilo Nemecko, že sa nesmie vojensky
podieľať na akciách mimo oblasti NATO. Na akciu však prispel sumou vo výške 17,9
miliárd nemeckých mariek, čo predstavovalo 10% celkových výdajov na danú akciu v
Golfskom zálive.29
Po znovuzjednotení Nemecka v roku 1990 bola aj naďalej presadzovaná najmä
takzvaná šeková diplomacia, kde Nemecko namiesto vojenského personálu prispievalo
do medzinárodných vojenských operácií len finančnými prostriedkami. Toto bol prípad
aj druhej vojny v Perzskom zálive, kde nemecká vláda počas mandátu kancelára Kohla
neposlala do oblasti žiadnych svojich vojakov, ale prispela sumou vo výške 17 miliónov
DM.30
Postupnú zmenu konceptu šekovej diplomacie však kancelár Kohl naznačil už
počas inauguračného vyhlásenia vlády dňa 4. októbra 1990, keď povedal, že Nemecko
potrebuje na seba postupne preberať viacej zodpovednosti v rámci OSN, Európskeho
spoločenstva ako aj Severoatlantickej aliancie a vo vzťahu k jednotlivým štátom, čo
bude v dohľadnej dobe aj upevnené ústavnými zmenami.31
Rozhodnutie o vyslaní nemeckých vojakov Bundeswehru do zahraničia je od 12.
júla 1994 po rozhodnutí Spolkového ústavného súdu v Karlsruhe závislé od schválenia
spolkového snemu jednoduchou väčšinou a nemecká vláda teda nemôže konať
svojvoľne. Spolková vláda musí spolkovému snemu predložiť návrh, ktorý obsahuje
požiadavku na nasadenie nemeckých vojakov, oblasť nasadenia vojakov, právne
východiská, maximálny počet vojakov, spôsobilosť vyslaných vojenských síl,
plánovanú dĺžku nasadenia a predpokladané náklady a financovanie nasadenia.
Predseda spolkového snemu postúpi po prvom čítaní žiadosť predsedom politických
frakcií a predsedom Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre obranu, rovnako ako aj
predstaviteľom oboch výborov. Potom je návrh distribuovaný všetkým poslancom
spolkového snemu. Tí s ním môžu súhlasiť, alebo ho odmietnuť, ale zmena návrhu nie
je možná.32
Dĺžka mandátu zahraničnej misie je štandardne určená na dvanásť mesiacov a
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v prípade potreby môže byť predĺžená. To sa deje menným hlasovaním v spolkovom
sneme, keď každý jeden poslanec hlasuje samostatne a ich hlasy sú zaznamenané
v stenografickom protokole, ktorý je sprístupnený verejnosti. V prípade, že sa na kvalite
nasadenia nič významné zmeniť nemá a ide o nasadenia menšej intenzity a dosahu,
môže jeho predĺženie podliehať aj tzv. zjednodušenému schvaľovaciemu procesu, kedy
sa mandát automaticky predĺži o ďalší rok. Ak po tom, ako predseda spolkového snemu
postúpi návrh na predĺženie misie predsedom politických frakcií a predsedom Výboru
pre zahraničné veci a Výboru pre obranu, rovnako ako aj predstaviteľom oboch výborov
a následne ho distribuuje všetkým poslancom snemu a počas siedmych dní žiadna
frakcia alebo minimálne päť percent všetkých poslancov nevyjadrí námietky voči tomu
návrhu, je návrh schválený.33
Výnimkou z pravidla o potrebe súhlasu spolkového snemu sú tzv. nasadenia
v prípade bezprostredného nebezpečenstva. Vtedy súhlas spolkového snemu nie je
potrebný, musí byť však o tom dopredu informovaný.34
Čo sa týka súčasného počtu nemeckých vojakov v zahraničí, k 30. marcu 2015
pôsobilo na zahraničných misiách spolu 2 513 nemeckých vojakov, najmä v Afganistane
a Uzbekistane (Resolute Support, 826 vojakov), v Kosove (KFOR, 694 vojakov),
v Africkom rohu (Atalanta, 300 vojakov) a v Turecku (Active Fence, 259 vojakov) –
viď prílohy č. 1, 2 a 3.
Od roku 1992 do polovice roku 2013 vynaložilo Nemecko viac ako 17 miliárd
eur na zahraničné misie Bundeswehru, z toho 7,6 miliardy eur išlo len na samotnú misiu
ISAF v Afganistane a 3,3 miliardy eur na misiu KFOR.35

2.1 Bundeswehr
Bundeswehr, nemecká armáda, je v Bielej knihe nemeckej bezpečnostnej politiky
z roku 2006 označovaná ako nenahraditeľný nástroj zahraničnej a obrannej politiky
Nemecka. Predstavuje základ bezpečnosti Nemecka a obrany jej obyvateľov, pretože
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len s pomocou nej je možné použiť buď hrozbu vojenského násilia alebo jeho priame
nasadenie v medziach medzinárodného práva.36
História nemeckej armády Bundeswehr po druhej svetovej vojne sa datuje od 12.
novembra 1955, keď bola v Spolkovej republike Nemecko oficiálne založená, pričom
v lete 1956 bola zavedená aj všeobecná branná povinnosť. Bundeswehr od svojho
založenia prešla mnohými zmenami a významnými reformami, ktoré ju sformovali do
súčasnej podoby. V tejto podkapitole sú zadefinované jej hlavné úlohy a povinnosti,
rovnako ako aj jej súčasné počty vojakov celkovo a na misiách v zahraničí.
Bundeswehr ako hlavný nástroj bezpečnostnej politiky a obrany nemeckého štátu je
podľa Ministerstva obrany Spolkovej republiky Nemecko poverený:


ochraňovať Nemecko a jeho obyvateľov



zabezpečiť schopnosť Nemecka konať v oblasti zahraničnej politiky



prispievať k ochrane spojencov



prispievať k stabilite a partnerstvu na medzinárodnej úrovni



podporovať medzinárodnú spoluprácu a európsku integráciu37

Hlavné úlohy Bundeswehru sú podľa Ministerstva obrany zadefinované nasledovne:


obrana územia ako kolektívna obrana v rámci Severoatlantickej aliancie



medzinárodná prevencia konfliktov a krízový manažment, vrátane boja proti
medzinárodnému terorizmu



podieľanie sa na vojenských úlohách v rámci spoločnej bezpečnostnej a
obrannej politiky EÚ



prispievanie k vnútornej bezpečnosti, to znamená obranné úlohy na nemeckom
výsostnom území rovnako ako aj administratívna pomoc v prípadoch prírodných
katastrof a veľkých nešťastí, ochrana kritickej infraštruktúry v mimoriadnych
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stavoch vyhlásených na nemeckom území


záchrana a evakuácia rovnako ako aj oslobodzovanie rukojemníkov v zahraničí



partnerstvo a spolupráca ako časť medzinárodnej integrácie a globálnej
bezpečnostnej spolupráce v zmysle modernej obrannej diplomacie



humanitárna pomoc v zahraničí38

Bundeswehr musí kvalitatívne aj kvantitatívne zodpovedať potrebám Nemecka ako
štátu, ale zároveň ako aj medzinárodného aktéra. Preto profil musí zodpovedať šiestim
schopnostiam, ktoré sú vyžadované: schopnosť viesť, schopnosť získať informácie a
interpretovať ich, schopnosť mobility, schopnosť účinnosti v nasadení, schopnosť
podpory, schopnosť vydržať, ako aj schopnosť prežitia.39
Aby mohla nemecká armáda efektívne plniť úlohy, ktoré sú jej pridelené, musí
byť vždy pripravená na efektívnu a rýchlu reakciu na rôzne udalosti. Z týchto dôvodov
podstúpila v roku 2011 rozsiahlu reformu, ktorá síce zredukovala jej počet, ale zároveň
sa tým pokúsila o jej maximálne zefektívnenie a transformáciu na profesionálnu
armádu, ktorá je schopná okamžitého zásahu v prípade potreby.
Základy „novej orientácie Bundeswehru“ boli oficiálne vyhlásené dňa 11. mája
2011 vtedajším ministrom obrany Thomasom de Mazièrom. Táto reforma zahŕňala
okrem už spomínaného zníženia počtu vojakov a civilných pracovníkov a zrušenia
brannej povinnosti taktiež zredukovanie byrokracie, odstránenie dvojitých štruktúr,
racionalizáciu vedenia operácií a urýchlenie rozhodovacích procesov.40
V

súčasnosti

je

po

rozsiahlej

reforme

Bundeswehr

dobrovoľníckou,

profesionálnou armádou, ktorá má k 28. februáru 2015 181,207 aktívnych vojakov, z
toho 170,352 sú kariérni vojaci alebo krátkodobí vojaci, a 10,855 je dobrovoľníkov.
Počet žien v armáde predstavuje 19,091. Nemecká armáda je rozdelená na 3 základné
časti: Heer – pozemné vojsko, Luftwaffe – vzdušné sily a Marine – námorníctvo.
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2.2 Kancelár Helmut Kohl
„Germans should not be the first to stick their necks out. One will not be
overlooked even if one remains a bit more in the background.“41
Kancelárstvo Helmuta Kohla sa vyznačuje dôležitou zmenou, keď sa Nemecko
pretransformovalo z importéra bezpečnosti na jeho exportéra. Z dôvodu tohto
vymedzenia sa budeme zaoberať jeho vládou len počas zjednocovacieho procesu a po
znovuzjednotení Nemecka, a nie od jeho nástupu do funkcie v roku 1982.
Nemecká zahraničná politika sa po znovuzjednotení pod vedením kancelára
Helmuta Kohla snažila etablovať Nemecko na medzinárodnej scéne, ukázať ho ako
spoľahlivého partnera a vybudovať opäť dôveru vo vzťahoch k jeho susedom. Nemecko
vystupovalo ako spoľahlivý partner západu, ktorý odmietal klasickú silovú politiku a
politiku sféry vplyvu, a svoje vojsko používal len v humanitárnych misiách a misiách na
udržiavanie mieru, pričom sa primárne orientoval na zväčšovanie svojho blahobytu.42
V roku 1992 vyhlásil vtedajší minister zahraničných vecí Klaus Kinkel, že
„Nemecko vďačí za svoju jednotu a súčasný status vo svete dôvere, ktorú sme si
vybudovali našou konzistentnou politikou zmierenia a pripravenosťou na kompromis.
Táto dôvera je náš najväčší majetok. Nemôžeme ju nedbalo ohroziť dopúšťaním sa
dobrodružstiev, ktoré by mohli znovu vzbudiť nebezpečné nedorozumenia medzi našimi
priateľmi a susedmi. Politika Nemecka zostane konzistentná a vypočítateľná. Naše
zdráhanie sa použiť vojenskú silu bolo a bude súčasťou tejto vypočítateľnosti.“43
Svoju bezpečnostnú politiku sa Nemecko snažilo viesť najmä cez NATO, pričom
však postupne budovalo dobré vzťahy s Francúzskom a snažilo sa pripraviť na
prebranie väčšej zodpovednosti v rámci OSN, čo však muselo byť veľmi opatrne
vyvážené s prevažne pacifisticky naladeným obyvateľstvom.44
V tejto práci sú analyzované 3 kabinety Helmuta Kohla. Prvý je kabinet počas
zjednocovacieho procesu v roku 1990, keď vládu tvorili strany CDU a FDP (čierno-žltá
koalícia). Ministrom zahraničných vecí bol Dietrich Genscher (FDP) a ministrom
obrany Gerhard Stoltenberg (CDU). Druhý kabinet bol v rokoch 1991–1994, vládu
tvorila opäť čierno-žltá koalícia CDU a FDP. Ministrami zahraničných vecí boli Hans41
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Dietrich Genscher (FDP, do 18. mája 1992) a Klaus Kinkel (FDP, od 18. mája 1992).
Tretí kabinet bol v rokoch 1994–1998 s koalíciou CDU a FDP. Minister zahraničných
vecí bol Klaus Kinkel (FDP) a ministrom obrany Volker Rühe (CDU).

2.2.1 Irak
Vojna v Golfskom zálive začala dňa 2. augusta 1990, keď Saddám Husajn
napadol Kuvajt a v priebehu troch dní Irak kontroloval väčšinu Kuvajtského územia
a tým pádom aj 24% vtedy známych všetkých svetových zásob ropy. V priebehu pár
hodín po napadnutí Kuvajtu bolo zvolané krízové zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN,
ktorá schválila rezolúciu 660, kde odsúdila inváziu

ako hrubé porušenie

medzinárodného práva a vyzvala Irak k okamžitému stiahnutiu svojich vojakov
z Kuvajtu a k dialógu, ktorý by konflikt vyriešil diplomatickou cestou. Keďže Irak tieto
výzvy ignoroval, Bezpečnostná rada OSN schválila rezolúciu číslo 661, ktorá naň
uvrhla ekonomické sankcie a neskôr rezolúciou číslo 670 autorizovala použitie
námornej sily na presadenie týchto sankcií a zriadila nad regiónom bezletovú zónu.45
Americký prezident George W. Bush prebral vedenie nad západnou reakciou
voči Iraku a rozhodol sa použiť všetky prostriedky, aj vojenské, aby zabránil Iraku
obsadiť aj ďalšie krajiny bohaté na ropu a zastavil humanitárnu katastrofu.
Keď dňa 2. augusta roku 1990 Saddám Husajn napadol a neskôr aj obsadil
Kuvajt, nachádzalo sa Nemecko v záverečnej fáze Štyri-plus-dva negociácii
o znovuzjednotení krajiny. Vzhľadom na presvedčenie panujúce v nemeckej vláde
o potrebe konzistentnej politiky Nemecka, ktoré vojensky nezasahuje v zahraničí, bola
nemecká vláda proti podieľaniu sa na operáciách Operations Desert Shield a Desert
Storm, nakoľko išlo o zásahy mimo územia NATO, čo bolo zakázané nemeckou
ústavou. Dramatický úspech operácie Desert Storm však donútil vládu toto rozhodnutie
prehodnotiť a preto počas toho ako medzinárodné spoločenstvo reagovalo na túto krízu
sa Nemecko rozhodlo pomôcť Turecku, krajine, ktorá je spojencom NATO
a bezprostredne susedí s Irakom. Nakoľko sa počas vypuknutia tejto krízy Nemecko
nachádzalo vo fáze negociácií okrem iného aj o ústave, kancelár Kohl naznačil, že by
bol za voľnejšiu interpretáciu zákazu podieľania sa nemeckých vojakov na vojenských
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akciách v zahraničí, jeho návrh však nebol schálený.46
Americký prezident Bush osobne zavolal kancelárovi Kohlovi dňa 11. augusta
1990 a požiadal ho o zváženie vyslania nemeckých vojakov do Iraku. Na stretnutí dňa
20. augusta 1990 však nemecký kancelár Helmut Kohl, minister zahraničných vecí
Hans-Dietrich Genscher a minister obrany Gerhard Stoltenberg prišli k záveru, že účasť
nemeckých vojenských síl na operácii v Golfskom zálive nie je z ústavnoprávnych
dôvodov možná. Popritom zhodnotili, že nemeckí vojaci by na podobnú akciu neboli
pripravení ani psychicky, ani materiálne.47
O pár týždňov neskôr zdôraznil vtedajší americký minister zahraničných vecí
Baker pri návšteve v Bonne potrebu toho, aby Nemecko výrazne prispelo k oslobodeniu
Kuvajtu a k slobode na Blízkom Východe.48 Dňa 29. novembra 1990 schválila
Bezpečnostná rada OSN rezolúciu číslo 678, ktorá povoľovala použitie násilia v prípade
ak sa Irak nestiahne do 15. januára 1991 z Kuvajtu. V náväznosti na túto rezolúciu
požiadalo Turecko NATO o posilnenie ochrany turecko-irackej hranice prostredníctvom
Allied Mobile Force, aby tak zamedzili irackej agresii voči Turecku. Nemecká vláda na
to reagovala rozhodnutím o poslaní 18 bojových lietadiel a 212 vojakov do Erhanu,
ktorý leží 400 kilometrov od turecko-irackej hranice, čo bolo vnímané ako prirodzené
plnenie záväzkov voči NATO.49
Po tom ako vypršalo ultimátum začalo NATO s leteckými útokmi na Irak
s cieľom oslabiť jeho pozície a pripraviť situáciu na vstup pozemných vojsk. Irak na to
reagoval odpaľovaním rakiet Scub, ktoré od 18. januára 1991 namieril aj na Izrael.
Z historických dôvodov sa Nemecko cítilo povinné zakročiť a tak pri oficiálnej návšteve
Izraela mu predali šek na päť miliónov nemeckých mariek s prísľubom ďalších 250
miliónov na obnovu po vojne. Izrael kritizoval podieľanie sa nemeckých firiem na
irackom programe na vývoj chemických zbraní, rovnako ako aj nedostatok nemeckej
angažovanosti v protiirackej koalícii. Nemecko na to koncom januára schválilo vývoz
zbraní do Izraelu a to vrátane obrnených transportérov určených na detekciu zbraní
hromadného ničenia a protiraketového systému Patriot.50
Z toho dôvodu, že Nemecko sa na akcii NATO odmietlo podieľať vojensky
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a podieľalo sa len finančne, dostalo toto konanie názov šeková diplomacia. V závere
Nemecko prispelo na vojnu v Golfskom zálive celkovou sumou vyše 17 miliárd
nemeckých mariek. Táto pomoc pozostávala najmä z ekonomickej podpory štátov, ktoré
boli najviac zasiahnuté inváziou, a z finančnej a logistickej podpory štátov vojenskej
koalície proti irackým silám.51
Po vojne v Golfskom zálive sa Nemecko podieľalo na misii Provide Comfort v
Turecku, kde poskytovalo humanitárnu a zdravotnícku pomoc kurdskému civilnému
obyvateľstvu v turecko-irackej hraničnej oblasti po vojne v zálive.
Analýza prípadu
Rozhodovanie sa o nemeckej účasti na misii NATO v Iraku sa dialo počas
negociácií Zmluvy dva plus štyri, kde významnú úlohu hralo USA, ktoré očakávalo, že
Nemecko sa stane po znovuzjednotení jeho „partnerom vo vedení“. Problém však
spočíval v nemeckej ústave, ktorá nepovoľovala podieľanie sa nemeckých vojakov na
misiách v zahraničí z dôvodu zamietnutia Kohlovho návrhu o jej voľnejšej interpretácií.
Z hľadiska riešenia konfliktu v Golfskom zálive bolo Nemecko presvedčené, že
Iracké napadnutie Kuvajtu je vážne porušenie medzinárodného práva a dožadovalo sa,
aby kríza bola riešená v súlade s ním. Hans-Dietrich Genscher v januári 1991 podporil
iniciatívu Európskeho spoločenstva o diplomatickom riešení situácie a rovnako aj
neskôr, keď USA schválilo letecký útok na Irak, Nemecko sa stále snažilo presvedčiť
medzinárodné spoločenstvo o potrebe mierového riešenia.52 Vojakov poslalo len do
Turecka a aj to do oblastí bez potenciálneho konfliktu. Tí bez nemeckého súhlasu
nesmeli byť poslaní do boja tureckými veliteľmi alebo veliteľmi NATO. V prípade
riešenia konfliktu sa síce zdržalo použitia vojenskej sily, avšak akciu NATO neskôr
podporovalo finančne.
I keď Nemecko uprednostňovalo riešenie konfliktov na pôde OSN a NATO
a podporovalo ich konanie, v prípade Izraelu jednalo bilaterálne. V novembri 1990
vycestoval bývalý nemecký kancelár Willy Brandt do Iraku, aby počas rozhovoru so
Saddámom Husajnom vyjednal prepustenie časti nemeckých rukojemníkov. Toto
konanie bolo v priamom rozpore s medzinárodným konsenzom a vyvolalo pobúrenie
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medzinárodného spoločenstva.53
V prípade normatívne riadeného rozhodovania možno zhodnotiť, že koncept
multilateralizmu bol len čiastočne prítomný, pretože Nemecko síce podporovalo
riešenie konfliktu v rámci OSN a NATO, ale zároveň jednalo bilaterálne s ohľadom na
vlastné záujmy (oslobodenie nemeckých rukojemníkov). Presadzovanie dodržiavania
medzinárodného práva, mierového riešenia konfliktu a zdržanie sa použitia vojenských
prostriedkov významne rezonovalo v rozhodovaní sa nemeckých politikov o tom, ako
postupovať v tejto situácii, avšak v závere Nemecko podporilo vojenskú akciu finančne
a to je v rozpore s konceptom civilnej mocnosti a antimilitarizmu.
Aj keď vojna v Golfskom zálive a nemecké podieľanie sa na nej bolo
komentované najmä z hľadiska nemeckej zaviazanosti voči USA kvôli podpore
v negociáciách počas zjednocovacieho procesu v roku 1990 a tým pádom snahou
Nemecka vrátiť USA láskavosť, a zároveň z hľadiska obmedzení, ktoré predstavovala
nemecká ústava, objavili sa aj ojedinelé vyjadrenia, ktoré opisovali aj nemecké
pragmatické záujmy v danom regióne.
Na krízovom stretnutí, ktoré reagovalo na udalosti z dňa 2. augusta 1990, sa
zúčastnili okrem iných nemecký kancelár Helmut Kohl, minister zahraničných vecí
Hans-Dietrich Genscher a minister obrany Gerhard Stoltenberg. Nemeckí vodcovia
súhlasili, že Nemecko má v regióne významné záujmy, ktoré sú irackou agresiou
ohrozené. Išlo najmä o prístup k rope, o mnohé obchodné kontrakty a finančné putá.54
Preto ich prispievanie k riešeniu konfliktu bolo motivované aj z ekonomického
hľadiska.
Popritom však bol dôležitý fakt, že Nemecko chcelo svojim spojencom dokázať,
že je spoľahlivý partner, preto jeho finančná podpora bola politickou snahou
o dosiahnutie medzinárodného statusu.55 Pragmatické rozhodovanie sa Nemecka bolo
preto motivované ekonomicky a politicky. V prípade rozhodovacieho procesu
o nemeckej účasti na vojenskom riešení konfliktu v Iraku možno celkovo zhodnotiť, že
pragmatická línia a sledovanie vlastných bilaterálnych a unilaterálnych záujmov bolo
výraznejšie
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multilateralizmu, civilnej mocnosti a antimilitarizmu.
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2.2.2 Kambodža
Po násilnom režime Červených Kmérov, vojne s Vietnamom a občianskej vojne
bola Kambodža v rozvrátenom stave. Po zvrhnutí režimu Červených Kmérov
vietnamskou intervenciou ustanovil Vietnam v Kambodži bábkovú vládu, ktorá bola
podporovaná aj Sovietskym zväzom. Valné zhromaždenie okamžite vyzvalo Vietnam,
aby stiahol svojich vojakov z Kambodže a zároveň požiadalo ostatné štáty, aby sa
nemiešali do interných záležitostí Kambodže. V roku 1981 požiadalo Valné
zhromaždenie Generálneho sekretára OSN, aby oblasti poskytol svoje „good offices“.
Postupne sa počas rokov situácia upokojovala a v apríli roku 1989 oznámil Vietnam
zámer stiahnuť svojich vojakov z Kambodže. V januári 1990 začali stáli členovia
Bezpečnostnej rady OSN sériu rokovaní o situácii v krajine. Prímerie vstúpilo do
platnosti 1. mája 1991 a dohliadalo nad ním OSN.56
Od roku 1991 sa tak Kambodža nachádzala kvázi pod správou OSN, ktorá mala
zaručiť prechod krajiny do mierového stavu a vykonanie slobodných volieb.57 O to sa
mala postarať jednohlasne schválená misia UNAMIC, ktorá bola založená na základe
rezolúcie 717 Bezpečnostnej rady OSN z dňa 16. októbra 1991. Táto misia mala vo
všeobecnosti dohliadať nad dodržiavaním prímeria a pripraviť situáciu na nadväzujúcu
misiu OSN UNTAC. Misia UNTAC, ktorá bola ustanovená rezolúciou Bezpečnostnej
rady OSN číslo 745 z februára 1992, bola ustanovení na základe súhlasu kambodžského
štátu a bola tak prvou misiou OSN, kde de facto prebrala správu nad celou nezávislou
krajinou.58
Na základe rezolúcie 717 Bezpečnostnej rady OSN z dňa 16. októbra 1991
a rozhodnutia ministra obrany z dňa 25. októbra 1991 sa podieľalo Nemecko na
prípravnej misii OSN UNAMIC v Kambodži.59 V náväznosti na to začali nemeckí
vojaci dňa 22. mája 1992 s výstavbou lazaretov v kambodžskom hlavnom meste pod
hlavičkou misie UNTAC. Dokopy sa na týchto dvoch misiách podieľalo viac ako 400
nemeckých vojakov, čo bol najväčší počet vojakov na misii OSN od znovuzjednotenia
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Nemecka.60
Nemecká spoluúčasť na misii UNTAC vyvolala na domácej pôde veľkú debatu,
ktorá sa zamerala najmä na právny základ vyslania nemeckých vojakov do zahraničia.
Minister obrany k tomu vyhlásil, že rozdiel medzi ostatnými nasadeniami Bundeswehru
a týmto je v striktnom ohraničení úloh nemeckých sanitárnych vojakov na čisto
humanitárne úlohy.61

Analýza prípadu
Nemecko sa podieľalo na OSN misiách UNAMIC a UNTAC v Kambodži
sanitárnymi vojakmi, ktorí zabezpečovali najmä humanitárnu pomoc, výstavbu
lazaretov a prístup civilného obyvateľstva k lekárskemu ošetreniu. Zároveň bolo členom
takzvanej Core group OSN, v rámci ktorej výrazne prispelo k mierovému riešeniu
konfliktu. Ďalej tiež poskytlo významnú finančnú pomoc Kambodži, zameranú na
humanitárnu pomoc, technickú pomoc a presadenie dodržiavania ľudských práv
vybudovaním OSN Komisie pre ľudské práva v Kambodži.62 Konalo tak multilaterálne,
pričom podporovalo dodržiavanie medzinárodného práva a mierové riešenie situácie a
zdržalo sa akéhokoľvek vojenského nasadenia. Z týchto dôvodov možno skonštatovať,
že z hľadiska normatívne riadeného rozhodovania Nemecko spĺňalo princípy všetkých
troch skúmaných konceptov – multilateralizmu, civilnej mocnosti a antimilitarizmu.
Negociácie o situácii v Kambodži začali v období, keď sa zároveň riešila
situácia v Golfskom zálive. Po nemeckom rozhodnutí nepodieľať sa na vojenskej misii
v Iraku sa vláda snažila zmierniť sklamanie svojich spojencov, získať si späť ich dôveru
a vystupovať

ako

spoľahlivý

partner.

Preto

v rámci

pragmaticky

riadeného

rozhodovania možno pozorovať politickú snahu o vybudovanie si váženejšieho
postavenia Nemecka v medzinárodnom systéme. Tiež možno usúdiť, že Nemecko
prispelo k misii UNTAC z historických dôvodov. Spolkový snem výrazne odsúdil
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konanie Červených Khmérov, ktorí odmietli rešpektovať neutralitu Kambodže
vyhlásenú dňa 23. októbra 1991 a prímerie ustanovené v dohode z toho istého dňa.
Kvôli genocíde v krajine sa Nemecko nechcelo len nečinne prizerať, ale chcelo prispieť
k obnove mieru v krajine.
V analýze prípadu Kambodže vystupujú obidve roviny rozhodovania sa
(normatívna a pragmatická) rovnako výrazne. Normatívna z hľadiska dodržiavania
konceptov

multilateralizmu,

civilnej

mocnosti

a antimilitarizmu

a pragmatická

z hľadiska snahy pomôcť krajine po genocíde a z hľadiska politickej snahy o získanie si
dôvery partnerov po tom, ako Nemecko odmietlo vojenskú účasť na misii v Iraku.

2.2.3 Somálsko
Táto africká krajina sa od roku 1988 nachádzala v občianskej vojne, ktorá
nabrala na intenzite najmä v roku 1991 po páde prezidenta Siada Barre, keď sa krajina
rozdelila na podporovateľov dočasného prezidenta Ali Mahdi Mohameda na jednej
strane, a podporovateľov generála Mohameda Farah Aidida na strane druhej.63 Táto
občianska vojna viedla k hladomoru v krajine a humanitárnej tragédii, pretože úplne
rozložila infraštruktúru, poľnohospodárstvo a distribúciu potravín.
Situácia sa prechodne upokojila v roku 1992 keď bolo vyhlásené prímerie
sprostredkované diplomatmi OSN. Na jeho monitorovanie bola v OSN schválená
rezolúcia 751, ktorá zriadila misiu UNOSOM I k dohliadaniu nad týmto prímerím, tá
však aj napriek nasadeniu približne 4,200 modrých baretov nemala veľký úspech.64
Nasledujúca rezolúcia 794 premenila dohliadanie na peace keepingovú operáciu, na
ktorej sa podieľalo až 28,000 vojakov.65 Hlavnou úlohou tejto misie UNITAF bolo
zabezpečovanie bezpečnej donášky humanitárnej pomoci ľudom, ktorí trpeli v dôsledku
civilnej vojny a hladomoru. Bola vedená USA a dostala povolenie použiť všetky
nevyhnutné prostriedky na vytvorenie bezpečného prostredia na sprostredkovanie
pomoci. Prostredníctvom UNITAFu tak OSN po prvý krát porušilo princíp suverenity
a nemiešania sa do interných záležitostí štátov.66
Nemecká spolková vláda sa rozhodla v decembri roku 1992 podporiť
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nadväzujúcu misiu OSN - UNOSOM II. Mandátom nemeckých vojakov bolo podieľať
sa na výstavbe, podpore a zabezpečovaní agentúry, ktorá sa starala o prerozdeľovanie
humanitárneho tovaru. Vojenské násilie smelo byť použité len v nevyhnutných
prípadoch sebaobrany (robustný mandát), avšak nie k ochrane misie. Proti rozhodnutiu
vlády sa postavila opozícia SPD, ktorá vyhlásila, že toto rozhodnutie predstavuje
porušovanie legislatívnych práv a ohrozuje nemeckých vojakov.67
Misia UNOSOM II zahŕňala vojakov z 29 štátov sveta a pretransformovala sa
postupne na vojenskú akciu, ktorá však opäť skončila neúspechom. Z toho dôvodu sa po
menej ako roku pôsobenia v danej misiu stiahlo v marci 1994 dokopy vyše 4,500
nemeckých vojakov zo Somálska. Nutné je poznamenať, že všetci nasadení vojaci boli
dobrovoľníci a nie vojaci počas povinnej vojenskej služby.68
Táto misia v Somálsku bola prvá, pri ktorej boli nasadení nemeckí vojaci bez
súhlasu konfliktných strán (na rozdiel od Kambodže) a zároveň vyvolala ústavné
zmeny, ktoré uľahčili vysielanie nemeckých vojakov do zahraničných misií
v budúcnosti. Tieto ústavné zmeny boli dôsledkom ostrej vnútropolitickej debaty, ktorá
musela byť rozsúdená až Spolkovým ústavným súdom v Karlsruhe. Ten vo svojom
vyhlásení potvrdil platnosť ústavného zákonu – druhého odstavca článku 24 o možnosti
vysielania nemeckých vojakov na zahraničné misie, pričom dodal, že na schválenie
takéhoto vyslania nemeckých vojakov na zahraničnú misiu je potrebná jednoduchá
väčšina parlamentu. Spolková vláda teda musela získať súhlas parlamentu a nemohla
konať svojvoľne.
Toto rozhodnutie Ústavného súdu bolo prelomové a celkovo misia v Somálsku
mala pre nemeckú zahraničnú politiku výrazný vplyv, ktorý

možno zhrnúť

v nasledovných bodoch:
 Nasadenia nemeckej armády prestali byť ohraničené hranicami Nemecka
a nemuseli byť tak použité výlučne len na obranu štátov a spolku. Ich
územné ohraničenie, rovnako ako aj ohraničenie intenzity bolo
principiálne odstránené
 Zároveň však misie stále museli byť v súlade s princípom kolektívnej
obrany a multilateralizmu. Použitie vojenskej sily v zahraničí na
dosiahnutie národných záujmov zostalo vylúčené.
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 Zavedenie

mechanizmu

pripomienkovania

parlamentu

ohraničilo

právomoci exekutívy a rozšírilo právomoci legislatívy pri tvorbe
zahraničnej politiky.69
Použitie vojenskej moci v zahraničí tak prestalo byť tabuizované v Nemecku, ale
zároveň dostalo aj isté hranice a legálne obmedzenia.
Analýza prípadu
Nemecko plne podporovalo misiu OSN a riešenie konfliktu prostredníctvom
tejto medzinárodnej organizácie. Kancelár Helmut Kohl vyhlásil: „Musíme sa
angažovať v hlavnej misii OSN napomáhať svetovému mieru a medzinárodnej
bezpečnosti.(...) máme zodpovednosti, ktoré súvisia s našimi právami ako členovia
organizácie.“70 Možno preto zhodnotiť, že Nemecko postupovalo v súlade s princípmi
multilateralizmu. Rovnako riešenie konfliktu v súlade s medzinárodným právom
a podpora mierového riešenia konfliktu, znaky konceptu civilnej mocnosti, boli v tomto
prípade dodržané.
Nasadenie vojakov v zahraničnej misii bolo v rámci logistickej a humanitárnej
pomoci.71Aj keď misia OSN UNOSOM II mala povolené použitie vojenských nástrojov
na zaistenie misie, mandát spolkového snemu povoľoval použitie zbraní len na
sebaobranu a nie na zabezpečenie misie. Z toho dôvodu možno považovať nemecký
postup v súlade s princípmi antimilitarizmu. Z hľadiska normatívne riadeného
rozhodovania možno zhodnotiť, že v nemeckom konaní možno nájsť princípy
konceptov multilateralizmu, civilnej mocnosti a antimilitarizmu.
Pragmaticky riadené rozhodovanie v diskurze nemeckých politikov malo dve
roviny – politickú a ekonomickú. Po rozsiahlej kritike Nemecka z dôvodu nepodieľania
sa vojensky na vojne v Golfskom zálive sa Nemecko snažilo napraviť svoju reputáciu
v prípade krízy v Somálsku a obnoviť tak dôveru svojich partnerov v jeho spoľahlivosť,
rovnako ako v prípade poslania sanitárnych vojakov do Kambodže. Nemeckí diplomati
vo Washingtone podľa nemeckého mienkotvorného časopisu Der Spiegel počas krízy
v Somálsku tlmočili americký tlak na Nemecko v snahe donútiť ho k väčšej
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angažovanosti v zahraničí. Rovnako periodiká vo Veľkej Británii a Francúzsku
používali

výsmešné

titulky a vyzývali

Nemecko

k odstráneniu

izolacionizmu

a vojenskej zdržanlivosti.72
Z ekonomického hľadiska je Somálsko významnou krajinou pre Nemecko aj
z dôvodu pirátstva. Tu je potrebné zobrať do úvahy, že približne 80 percent svetového
obchodu sa transportuje námornou cestou. Nemecko je krajinou, ktorá má najväčšiu
flotilu kontajnerových lodí na svete a preto je v jeho záujme ochraňovať morské
obchodné cesty pred pirátmi.73 Preto v tejto oblasti Nemecko hájilo aj vlastné
hospodárske záujmy snahou ochrániť transport tovaru po námorných cestách.
V prípade Somálska tak boli rovnako prítomné prvky aj normatívne riadeného
rozhodovania sa ako snaha o multilaterálne a mierové riešenie konfliktu v súlade
s medzinárodným právom (i keď misie OSN tento cieľ nesplnili) spolu s prvkami
pragmaticky riadeného rozhodovania – snaha o získanie si dôvery partnerov a ochrana
námorných obchodných ciest.

2.2.4 Bosna a Hercegovina
Po rozpade multietnického štátu Juhoslávie v roku 1991 sa jednotlivé národy
nachádzali v násilných vojnách medzi sebou. Vzhľadom na nebezpečnosť toho, že by
tieto lokálne vojny mohli opäť prerásť do svetovej vojny sa Európa rozhodla zakročiť.
Po tom ako Slovinsko a Chorvátsko vyhlásili nezávislosť, zakročilo Srbsko proti tomu
vojensky a začalo tak civilnú vojnu v rozpadajúcej sa Juhoslávii. Proti Slovinsku utrpelo
Srbsko porážku po desiatich dňoch bojov, čím Slovinsko získalo de facto nezávislosť.
Boje s Chorvátskom trvali skoro rok a vyžiadali si viac ako 10,000 životov.74
Táto civilná vojna v Slovinsku a Chorvátsku v lete 1991 viedla po prvý krát
v nemeckom parlamente k debatám o tom, ako sa má Nemecko zachovať, pretože
takzvaná Kohlova doktrína akúkoľvek prítomnosť nemeckých vojakov na území štátov,
ktoré boli počas tretej ríše obsadené Wehrmachtom, vylučovala.75 Nemecko nezávisle
od svojich partnerov uznalo nezávislosť oboch krajín dňa 16. decembra 1991
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s platnosťou od 15. januára nasledujúceho roku.
V nadväznosti na udalosti v Juhoslávii vyhlásila nezávislosť aj Bosna
a Hercegovina,

čo

bolo

v apríli

1992

oficiálne

uznané

USA a Európskym

spoločenstvom. Na Bosnu a Hercegovinu v reakcii na to zaútočilo Srbsko a začalo tak
ďalšiu vlnu občianskej vojny, ktorá postupne naberala na intenzite a v zahraničí bola
v médiách často opísaná ako „etnické čistky“, ktoré spustili vlnu utečencov.76
Napriek snahám západu vyriešiť situáciu diplomatickou cestou, hospodárskym
embargom a humanitárnou pomocou, situácia v Bosne a Hercegovine sa počas zimy
1992-1993 stále zhoršovala a Srbsko získalo kontrolu nad takmer polovicou jej územia.
OSN na túto krízovú situáciu odpovedalo sankciami proti Belehradu a NATO uvalilo na
Srbsko a Čiernu Horu embargo, zatiaľ čo oficiálne požiadalo Nemecko, aby námorne
prispelo nad jeho dohliadaním. Nemecko sa rozhodlo s tým súhlasiť a prispelo svojou
flotilou k dohliadaniu nad námorným embargom v rámci misie Sharp Guard.77
Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN číslo 781 z dňa 9. októbra 1992 ustanovila
nad Bosnou a Hercegovinou bezletovú zónu, za implementáciu ktorej bolo zodpovedné
NATO. To plánovalo na túto implementáciu použiť lietadlá Airborne Warning and
Control Systems (AWACS), čo však predstavovalo výrazný problém pre Nemecko,
ktorého Luftwaffe tvorilo jednu tretinu AWACS. Generálny tajomník NATO Willy
Claes zdôrazňoval, že nemecká podpora je v tomto prípade nevyhnutná, tá bola však
z pohľadu Nemecka v priamom rozpore s jeho ústavou.78
Následne na to rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN číslo 816 z dňa 31. marca
1993 posunula akciu ešte ďalej a oprávnila USA na využitie všetkých opatrení na
presadenie bezletovej zóny nad Bosnou a Hercegovinou – k tomu patrilo aj zostrelenie
prípadných narušiteľov.79 Dňa 12. apríla začala misia Deny Flight, ktorá mala za úlohu
presadenie bezletovej zóny nad Bosnou a Hercegovinou.80 Spolkový snem povolil účasť
nemeckých vojakov na tejto plánovanej misií už dňa 2. apríla 1993 a toto podieľanie sa
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nemeckých vojakov na tejto misii autorizoval Spolkový ústavný súd svojim
rozhodnutím z dňa 8. apríla 1993, keď zamietol žalobu opozície o protiústavnosti tohto
rozhodnutia.81
Vojna v Bosne a Hercegovine bola ukončená podpísaním Daytonskej mierovej
dohody dňa 14. decembra 1995 v Paríži. Dohliadanie nad dodržiavaním podmienok
ustanovených v tejto dohode malo zabezpečovať komando NATO IFOR, ktoré
v decembri 1996 prešlo v SFOR. V decembri roku 2004 prešla správa nad stabilizáciou
Bosny a Hercegoviny pod Európsku úniu, konkrétne misiu EUFOR ALTHEA, na ktorej
sa Nemecko podieľalo viac ako tisíc vojakmi.82
16. novembra 2012 bolo ukončená nemecká účasť na operácii EUFOR
ALTHEA, ktorej úlohou bola podpora a poradenstvo bosniackym ozbrojeným silám.
Nemecké nasadenie trvalo 17 rokov a bolo to prvé veľké nasadenie nemeckých vojakov
svojho druhu, a súčasne doteraz aj najdlhšie.83
Analýza prípadu
Rozhodnutie o vyslaní nemeckých vojakov do Bosny a Hercegoviny bolo
spojené s výraznými rozpormi vo vládnej koalícii, keď koaličná FDP a opozičná SPD
predložili problematiku out-of-area nasadení až pred spolkový súd. Nemecká
zdržanlivosť pri rozhodovaní o nasadení vojakov bola kritizovaná najmä zo strany
NATO a OSN, ktorí dúfali, že Nemecko na seba preberie viacej zodpovednosti za
bezpečnosť v Európe, najmä po tom, ako už v minulosti vyslalo vojakov na mierové
misie.
Nemecko od začiatku krízy významne spolupracovalo na multilaterálnych
jednaniach Európskej komisie a NATO, avšak v prípade uznania nezávislosti Slovinska
a Chorvátska postupovalo proti svojim partnerom, ktorí boli za zachovanie celistvosti
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Juhoslávie. Minister zahraničných vecí Genscher vyhlásil, že Nemecko je v prípade
uznania nezávislosti Slovinska a Chorvátska pripravené jednať aj unilaterálne. Kohlov
blízky poradca Horst Teltschik vo svojich memoároch neskôr prehlásil, že nemecká
vláda tajne rokovala s Chorvátskom o diplomatických vzťahoch a prípadnom uznaní
nezávislosti Chorvátska už od roku 1990. 11. Decembra 1991 sa nemecká vláda
oficiálne rozhodla uznať chorvátsku nezávislosť nezávisle od Európskej komisie, čo
pobúrilo

jej

európskych

partnerov.84

Z dôvodu

unilaterálneho

jednania

a nezohľadňovania rozhodnutí medzinárodných inštitúcii možno usúdiť, že Nemecko
nepostupovalo výlučne v súlade s princípmi multilateralizmu.
Rovnako aj keď sa Nemecko priamo nepodieľalo na vojenských náletoch na
srbské pozície v okolí Sarajeva, plne tento postup podporovalo.85 Vtedajší minister
obrany Volker Rühe pre Spiegel TV vyhlásil, že „keď [Nemecko] niečo považuje za
politicky dôležité ako člen NATO, tak by sme sa mali aj spravidla vojensky podieľať,
primerane spolu s ostatnými.“86 Preto možno zhodnotiť, že Nemecko nepostupovalo ani
v súlade s konceptom antimilitarizmu a ani v súlade s konceptom civilnej mocnosti.
Z hľadiska pragmatického rozhodovania Nemecko postupovalo konzistentne
s predchádzajúcou snahou o získanie rešpektu partnerov a získanie si ich dôvery po
tom, ako sa vojensky nepodieľalo na misií v Iraku. Volker Rühe zdôrazňoval potrebu
solidarity s Alianciou a považoval nemecké podieľanie sa na akcii za nevyhnutné.87
Celkovo možno zhodnotiť, že normatívne dôvody v debatách o vyslaní
nemeckých vojakov do Bosny a Hercegoviny sa skoro vôbec nevyskytovali, dominovali
najmä pragmatické dôvody, a to už v predchádzajúcich dvoch prípadoch spomínaná
snaha o získanie si dôvery partnerov.

2.3 Kancelár Gerhard Schröder
Vláda Gerharda Schrödera je dôležitá z viacerých aspektov. Nasledujúco to
charakterizuje Ján Prášil vo svojej knihe Zahraniční politika Německa na začátku 21.
století: „Kultúra kontinuity, zdržanlivosti, sebaobmedzovania a multilateralizmu prešla
za červeno-zelenej koalície zlomovým vývojom. V obmedzovaní vlastných záujmov a
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zdržovania sa aktívneho prístupu s ohľadom na traumatizáciu svojou vlastnou históriou
podľa motta "už nikdy sila ako prostriedok politiky" nastal za kancelára Schrödera obrat
smerom k uprednostňovaniu vlastných záujmov. Schröder sa snažil o to, aby Nemecko
bolo vnímané bez kontextu svojej histórie a usiloval sa o navýšenie vplyvu Nemecka v
zmysle "veľkej mocnosti v Európe"“.88
Jeho vláda začala „zdedeným“ rozhodnutím o podieľaní sa na misii v Kosove bez
mandátu OSN, o ktorom sa rozhodlo v období interregna, keď Kohlova vláda už nebola
pri moci ale Gerhard Schröder ešte nebol oficiálne vymenovaný za kancelára. Medzi
ďalšie kľúčové momenty jeho vlády môžeme počítať rozhodovanie o podieľaní na boji
proti terorizmu v Afganistane, kde hlasovanie o vyslaní nemeckých vojakov musel
spojiť s hlasovaním o dôvere, a vojnu v Iraku v roku 2003, kde na rozdiel od
predchádzajúcich dvoch prípadov kancelár Schröder odmietol podporu NATO a výrazne
tak zhoršil vzťahy Nemecka s USA na nasledujúce roky.
Schröderova politika sa od Kohlovej odlišovala najmä v už spomínanom odklone
od kontinuity, ale zároveň aj v tom, že sa nebál Nemecko po prvý krát od konca druhej
svetovej vojny predstaviť ako krajinu s vlastnými záujmami, za ktoré sa nemusí hanbiť.
Rovnako podieľanie sa Nemecka na vojne v Kosove v očiach kancelára znamenalo
vybudovanie novej cesty pre Nemecko, v ktorej sa mohlo ukázať ako spoľahlivý partner
pre svojich spojencov a to mu otvorilo väčší priestor pre manévrovanie na poli
diplomacie. Odvtedy aj Nemecko nadobudlo väčšie sebavedomie pri rozhodovaní
o svojej zahraničnej politike.89
Nemecká vláda pod vedením Gerharda Schrödera častokrát nesúhlasila
s administratívou Billa Clintona a neskôr Georga W. Busha a kritizovala najmä USA
a Veľkou Britániou vedenú silovú politiku, ktorá nebola založená na medzinárodnom
práve.90
Gerhard Schröder vládol dvom kabinetom červeno-zelenej koalície SPD a Grüne.
V prvom, ktorý bol v rokoch 1998 – 2002 bol ministrom zahraničných vecí Joseph
„Joschka“ Fischer (Grüne) a ministrom obrany Rudolf Scharping (SPD, do 18. júla
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2002) a Peter Struck (SPD, od 19. júla 2002). V druhom kabinete v rokoch 2002 – 2005
bol ministrom zahraničných vecí opäť Joseph „Joschka“ Fischer (Grüne) a ministrom
obrany Peter Struck (SPD).

2.3.1 Kosovo
Rozhodnutie poslať nemeckých vojakov do Kosova bez mandátu OSN bolo jedno z
najkontroverznejších a najdiskutovanejších rozhodnutí v histórii Nemecka od druhej
svetovej vojny a dodnes vyvoláva diskusie o jeho oprávnenosti nielen v akademickej
obci ale aj medzi verejnosťou.
Čo sa histórie konfliktu týka, v Kosove môžeme nájsť rozpory medzi Srbmi
a kosovskými Albáncami už po stáročia. V Titovej Juhoslávii spadalo Kosovo pod
Srbsko, spolu s Vojvodinou však malo štatút autonómie. Tento štatút v roku 1989 nový
prezident Slobodan Miloševič zrušil a Albánci začali byť postupne vytláčaní
z verejného života. To vyvolalo výrazný odpor, formovanie radikálnych vojenských
skupín (UÇK) a verejného odboja pod vedením literáta Ibrahima Rugova, a nakoniec
viedlo k vyhláseniu nezávislého Kosova v roku 1991, ktoré však nebolo medzinárodne
uznané. Nasledujúce boje medzi Srbmi a kosovskými Albáncami viedli k smrti
mnohých civilistov a k obrovskému nárastu utečencov do susedných krajín.91 Situácia
v Kosove nabrala na intenzite v marci 1999 až do takej miery, že spravodajská služba
Bundeswehru v dennom hlásení dňa 22. marca 1999 referovala o výskyte znakov
etnických čistiek. O dva dni na to začalo NATO s bombardovaním Srbska, ktoré trvalo
jedenásť týždňov, so snahou predísť humanitárnej katastrofe.92 Americká diplomatka
v Kosove Norma Brown túto situáciu komentovala tak, že až do začiatku
bombardovania v Kosove žiadna humanitárna katastrofa nebola.93 Nemecko sa však
napriek tomu snažilo získať súhlas verejnosti s vojenským zásahom v Kosove najmä
opísaním tejto situácie ako humanitárnu katastrofu. Téma Kosovo bola mimoriadne
medializovaná a po správach o masakre v Račaku a akcii Hufenstein minister
zahraničných vecí Joschka Fischer označoval Kosovo ako nový Osvienčim. Médiá
opakovali heslá ako „Nikdy viac vojna!“ a „Nikdy viac Osvienčim!“, ktoré v apríli roku
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1999 povedal Joschka Fischer.94
Nemecko sa na mierovom riešení situácie v Kosove podieľalo už od konca roku
1997, keď spolu s USA, Ruskom, Francúzskom, Veľkou Britániou a Talianskom
sformovali tzv. Kontaktnú skupinu pre Balkán. Táto však danú situáciu nezvládla riešiť
len diplomaciou. Markus Wölfle, nemecký politológ, danú situáciu komentoval
nasledujúco: „Samotná diplomacia nemohla garantovať bezpečnosť a mier, skúsenosti
z vojny v Bosne a Hercegovine ukázali, že vojenské komponenty musia byť integrované
do medzinárodných snáh, keď sa nechceme vraždám len nečinne prizerať.“ 95
K schváleniu nemeckého podieľania sa na vojenskej akcii NATO došlo v októbri
roku 1998, v období interregna. Kohlova vláda už nebola pri moci (koalícia CDU FDP), ale nový kancelár Gerhard Schröder ešte nebol vymenovaný za kancelára. Najmä
polovica poslancov zo Strany zelených, ktorá bola v novej vládnej koalícii (spolu
s SPD), principiálne odmietala použitie násilia. Rovnako Ludger Volmer, nemecký
politik, ktorý hovoril za ľavicové krídlo Strany zelených, varoval pred možným
vytvorením nového precedensu v prípade, ak bude schválená vojenská intervencia bez
mandátu OSN – čo bolo vysoko pravdepodobné vzhľadom na to, že Rusko aj Čína by
rezolúciu na vojenský zásah v regióne vetovali.96
Odôvodnenie nemeckej spolupráce spočívalo najmä v tom, že všetky pokusy
o prevenciu konfliktu v Kosove zlyhali a Európa nebola pripravená na dôsledky vojny,
ktorá vyzerala neodvrátiteľná. Z toho dôvodu bol vonkajší zásah prezentovaný ako
opodstatnený a oprávnený. Navyše sa Nemecko zaviazalo podieľať na akcii aj vojensky
v prípade ak stroskotá mierová konferencia v Rambouillet, čo sa aj neskôr stalo.97
24. marca 1999 začali nálety NATO v rámci operácie Allied Force na strategické
ciele v Srbsku v snahe donútiť ho, aby ukončilo etnické čistky kosovských Albáncov.
Po ich skončení 10. júna 1999 a odstúpení juhoslovanského prezidenta Slobodana
Miloševica bola založená misia KFOR rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN číslo 1244.
Medzi jej hlavné úlohy patrilo zlepšenie situácie v Kosove a nemecké vojenské sily sa
94

FRIED, Nico. 2010. "Ich habe gelernt: Nie wieder Auschwitz": Die Erinnerung an das
Vernichtungslager gehört zu den Leitlinien von Außenminister Joschka Fischer. Süddeutsche
Zeitung [online]. [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: http://www.sueddeutsche.de/politik/fischer-ich-habegelernt-nie-wieder-auschwitz-1.915701
95
WÖLFLE, Markus. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr und ihre Auswirkungen auf die Rolle der
Bundesrepublik Deutschland im internationalen System: ein Vergleich von Rollenkonzept und
Rollenverhalten unter besonderer Berücksichtigung des Zivilmachtskonzepts von Hanns W. Maull.
Bonn: Bernard und Graefe, 2005, 158 p. ISBN 978-376-3762-620.Preklad autorky.
96
VOLMER, Ludger. 2009. Zehn Jahre Kosovokrieg: Der notwendige Krieg. Blätter für deutsche
Internationale Politik. (3).
97
VOLMER, L. 2009.

41
v dobe jej založenia podieľali na nej v počte 5,000 vojakov. V súčasnosti je však
nemecké angažovanie sa v KFORe na ústupe, nakoľko v roku 2010 bol schválený
trojstupňový plán redukcie počtu nemeckých vojakov v Kosove. V súčasnosti je
v Kosove k 23. februáru 2015 679 nemeckých vojakov, z toho 74 žien.
Zároveň popri vojenskom zapojení sa podporilo Nemecko aj Pakt stability pre
juhovýchodnú Európu, ktorý sa zaoberal civilnou a hospodárskou obnovou regiónu po
vojne a bol schválený pod nemeckým predsedníctvom EÚ. Aj počas nasledujúcich
rokov sa takisto Nemecko výrazne finančne a administratívne podieľalo na pomoci
prechodnej správe UNMIKu.98
Analýza prípadu
Konflikt v Kosove sa Nemecko najprv snažilo riešiť multilaterálne na pôde
OSN, avšak diplomatické snahy o riešenie tejto situácie stroskotali. Vojenská akcia
NATO navyše nezískala potrebný súhlas OSN (z dôvody hrozby veta zo strany Ruska a
Číny) a tak NATO postupovalo v rozpore s medzinárodným právom bez mandátu
Bezpečnostnej rady OSN.
Cieľom vojenskej akcie NATO v Kosovo bolo však podľa Gerharda Schrödera
obrana „našich spoločných fundamentálnych hodnôt slobody, demokracie a ľudských
práv. (...) Nevedieme žiadnu vojnu ale boli sme povolaní presadiť v Kosove mierové
riešenie aj vojenskými prostriedkami.“99
Z hľadiska konceptu civilnej mocnosti podľa Hannsa Maulla Nemecko v prípade
bombardovania Srbska v roku 1999 neporušilo koncept civilnej mocnosti, iba ho
modifikovalo.100 Podľa stanovených kritérií civilnej mocnosti ako presadzovanie
dodržiavania medzinárodného práva, upevňovanie inštitucionalizácie, zdržiavanie sa
vojenských konfliktov a uprednostňovanie mierových riešení je však tento výrok aj
napriek poctivým zámerom spolkového kancelára spochybniteľný.
Vojenský zásah sa udial bez mandátu OSN, čo možno považovať za priamy
rozpor

s medzinárodným

právom,

rovnako

ako

je

to

aj

proti

myšlienke

inštitucionalizácie a multilateralizmu. A nakoľko sa jednalo o vojenský zásah,
preferovanie mierových riešení je tiež otázne. Prvky antimilitarizmu boli prítomné
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v debate pred vojenským zásahom v Kosove, akonáhle však Nemecko odsúhlasilo
podieľanie sa na misii NATO bez mandátu OSN, nemožno hovoriť o odmietaní použitia
vojenských prostriedkov na riešenie konfliktu. Nemeckí vojaci boli neskôr vyslaní do
Kosova v rámci misie KFOR a plne sa podieľali na ozbrojenom peacekeepingu.101
Prvky normatívneho rozhodovania sa sú v prípade Kosova výrazné len na
začiatku, keď sa medzinárodné spoločenstvo snažilo o diplomatické riešenie situácie.
Potom začali prevládať pragmatické prvky. Podľa už vyššie spomínaného nemeckého
politológa Rainera Baumanna predstavovalo rozhodnutie vyslať nemeckých vojakov do
vojenskej misie v Kosove snahu nemeckých politikov ukázať svojim spojencom, že
Nemecko je pripravené považovať použitie vojenských prostriedkov ako legitímnu
súčasť zahraničnopolitického konania za predpokladu, že je to použitie multilaterálne
ukotvené a táto snaha dominovala rozhodovaciemu procesu nemeckej vláde o účasti
Nemecka na vojenskej akcii v Kosove.102 Výbor pre zahraničné veci uviedol v správe
z dňa 25.2.1999, že „nemecká vláda si je vedomá rastúcej zodpovednosti svojej krajiny
za bezpečnosť a stabilitu v Európe“103.

2.3.2 Afganistan
Ďalšia zahraničná akcia, ktorá výrazne ovplyvnila nemeckú zahraničnú politiku,
je vojna v Afganistane. Jej korene siahajú k teroristickým útokom na Svetové obchodné
centrum, tzv. dvojičky, dňa 11. septembra 2001 v New Yorku, pri ktorých prišlo o život
viac ako 3,000 ľudí. Len deň po nich bola v Bezpečnostnej rade OSN schválená
rezolúcia číslo 1368, v ktorej boli útoky označené ako ohrozenie medzinárodného mieru
a bolo upevnené právo na individuálnu a kolektívnu obranu.104
Zároveň americký Kongres udelil americkému prezidentovi Georgovi Bushovi
tri dni po útokoch plnú moc a povolil mu použitie primeraných nástrojov na nájdenie
a potrestanie osôb zodpovedných za atentáty. 20. Septembra prezident George Bush
vyhlásil vojnu terorizmu a označil Al-Káidu a Usáma Bin Ládina zodpovedných za
atentáty. NATO deklarovalo dňa 2. októbra 2001 tieto atentáty za útoky proti USA
podľa článku číslo 5 Washingtonskej zmluvy a po prvý krát v histórii apelovalo na
101
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povinnosť pomôcť podľa princípov NATO, kde útok proti jednému členovi aliancie je
útok na celú Alianciu. Rovnako OSN v rezolúcii číslo 1373 vyzvalo všetkých svojich
členov k boju proti medzinárodnému terorizmu.105
OEF (Operation Enduring Freedom) bola započatá dňa 7. októbra 2001, keď
americké a britské vojenské sily letecky zaútočili na objekty spojené s Tálibánom a AlKáidou, nakoľko Tálibán, radikálna nábožensko-politická skupina vládnuca na väčšine
územia Afganistanu, bola obvinená z ochrany Usáma bin Ládina. Tieto nálety v rámci
OEF trvali päť dní a k USA a Veľkej Británii sa na začiatku novembra vojensky
pripojilo aj Turecko, Kanada a Austrália.106 Nálety začali aj napriek tomu, že Tálibán
žiadal o možnosť vyjednávania. Cieľom OEF bolo nájsť Usáma bin Ládina, odstrániť
Tálibán z moci a zabrániť tomu, aby sa Afganistan stal rajom pre teroristov.107
Dňa 6. novembra 2001 vyhlásil Gerhard Schröder, že Nemecko sa bude na akcii
proti Tálibánu podieľať 3,900 vojakmi a o tomto rozhodnutí nemeckého kancelára sa
dňa 16. novembra 2001 mal rozhodovať spolkový snem. Z dôvodu neistého výsledku
hlasovania v sneme sa spolkový kancelár Gerhard Schröder strategicky rozhodol spojiť
hlasovanie o tejto otázke s hlasovaním o dôvere a získal veľmi tesnú väčšinu hlasov
(50,76%). Z predchádzajúcich prieskumov vychádzalo, že bez toho, aby to spojil
s hlasovaním o dôvere by hlasovanie o OEF nikdy neprešlo. V histórii Nemecka to bolo
prvé hlasovanie o dôvere nemeckému kancelárovi spojené s vecnou otázkou, pričom
táto otázka sa navyše týkala zahraničnej, a nie vnútornej politiky. Zároveň to bolo po
prvý krát, keď boli nemeckí vojaci poslaní do bojovej misie mimo Európy.108
Ako dôsledok konferencie o Afganistane v Petrohrade (27. november – 5.
december 2001) o OEF bola založená ISAF, ktorá si podľa rezolúcie Bezpečnostnej
rezolúcie 1386 stanovila aj vojenské ciele. Misia ISAF bola ukončená k 31. decembru
2014. Jej nasledníkom sa stala misia Resolute support, na ktorej sa k 23. februáru 2015
podieľalo 830 nemeckých vojakov. Počas trvania misie ISAF, ktorá bola vojenskou
misiou, prišlo o život dokopy 55 nemeckých vojakov, z toho 35 počas bojov. Resolute
support na rozdiel od ISAF má motto „Train, Advice, Assist“, podľa čoho možno súdiť,
že ide skôr o podpornú misiu. Súčasný mandát bol uznesený nemeckým parlamentom
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dňa 18. decembra 2014 a jeho platnosť je do konca roku 2015.109
Analýza prípadu
Nemecko zareagovalo na útok na WTO okamžite. Spolkový kancelár ešte v ten
večer poslal americkému prezidentovi vyjadrenie absolútnej solidarity a sústrasti zo
strany Nemecka a potom zatelefonoval francúzskemu prezidentovi Jacquesovi
Chiracovi, anglickému premiérovi Tonymu Blairovi a ruskému prezidentovi
Vladimírovi Putinovi.110 Následne na to sa spojil s belgickým premiérom - vtedajším
predsedom Európskej rady, aby sa dozvedel o možnosti zorganizovať ďalšiu európsku
solidaritu a desať dní po teroristických útokoch na dvojičky zvolal špeciálny summit
Európskej rady z dôvodu lepšej koordinácie reakcii členských štátov EÚ.111
Vyjadrenie bezmedznej solidarity malo podporu aj na domácej pôde, avšak po
tom, ako USA apelovali na článok 5 Washingtonskej zmluvy sa začali ozývať protestné
hlasy, ktoré sa báli, že USA túto akciu zavedie ďalej ako bolo pôvodne plánované
a spraví z toho osobnú vendetu.
Napriek tomu však Nemecko s minimálnou väčšinou súhlasilo s vyslaním
nemeckých vojakov do Afganistanu a tým si splnilo svoje multilaterálne ukotvené
záväzky voči svojim spojencom v rámci NATO, ale aj OSN. Vo svojich prejavoch
kancelár zdôrazňoval potrebu kontinuity nemeckej zahraničnej politiky a toho, aby bola
vnímaná ako multilaterálne orientovaná, čím sa Nemecko ukáže ako spoľahlivý partner,
ktorý vie prispievať k medzinárodnej bezpečnosti po boku svojich spojencov.112
Gerhard Schröder napísal retrospektívne v eseji The Way Forward in
Afghanistan, že Nemecko rozhodnutím zúčastniť sa na misií v Afganistane ukončilo
obdobie limitovanej suverenity, v ktorom bolo od druhej svetovej vojny. Toto
rozhodnutie spravilo z Nemecka rovného partnera v medzinárodnej komunite a ukázalo,

BÖTEL, Frank. Resolute Support: Die ISAF-Folgemission. In: Www.bundeswehr.de [online]. 2015 [cit.
2015-03-15].
Dostupné
z: http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/DcoxDoAgDADAt_iBdnfzFpiilbTiIXQIomvl9x6uGKn9MpFLkkp4ozLLmNoENrBwKJG7B_DI2Z9sIIYnVDYUqzOm9WcU3H
M9zT8pTTaLQ!!/.
110
SCHRÖDER, Gerhard. Entscheidungen: mein Leben in der Politik. 1. Aufl. Hamburg: Hoffmann und
Campe, 2006, 543 p. ISBN 34-555-0014-5.
111
BUSCH,Andreas. Von der Reformpolitik zur Restriktionspolitik? Die Innen- und Rechtspolitik der
zweiten Regierung Schröder. EGLE, Christoph a Reimut ZOHLNHÖFER. Ende des rot-grünen
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že vie naplniť požiadavky, ktoré vyplývajú z členstva NATO, keď je k tomu vyzvané.113
Preto možno zhodnotiť, že rozhodnutím poslať nemeckých vojakov do
Afganistanu Nemecko ukázalo pripravenosť brať nasadenie vojenských prostriedkov,
ukotvených v multilaterálnom rámci, ako legitímnu súčasť zahraničnopolitického
jednania114 a teda aj jednalo podľa zásad multilateralizmu definovaných v tejto práci,
pričom však snahu o získanie rovnocenného postavenia možno považovať aj za
pragmaticky riadenú.
Z hľadiska konceptu civilnej mocnosti možno pozorovať, že kancelár Gerhard
Schröder zdôrazňoval vo svojej rétorike to, že nemecké podieľanie sa na operácii
Enduring Freedom je súčasťou širšieho politického a humanitárneho rámca, ktorého
hlavnou úlohou je prinesenie mieru do Afganistanu, snaha o jeho opätovné vybudovanie
a nastolenie civilnej spoločnosti.115
Popritom však rozhodol aj o vyslaní nemeckých vojakov na vojenskú misiu, čo
je v rozpore s preferovaním mierových riešení. Z analýzy prípadu vyplýva, že Nemecko
postupovalo podľa väčšiny princípov konceptu civilnej mocnosti, avšak použilo zároveň
aj vojenské prostriedky na riešenie sporu, čo je v rozpore s týmto konceptom rovnako
ako aj s konceptom antimilitarizmu, nakoľko sa nemeckí vojaci dokonca postupne
zapájali do akcií namierených nielen proti Tálibánu, ale aj civilistom.116
Z geopolitického hľadiska je región Kaspického mora a štáty, ktoré s ním
susedia, veľmi významnou oblasťou, ktorá disponuje veľkými zásobami ropy
a zemného plynu. Afganistan susedí s týmito štátmi a preto jeho stabilizácia je
nevyhnutná pre stabilizáciu celého regiónu, čo je aj v záujme Nemecka.
Hospodárske záujmy Nemecka v tejto oblasti potvrdil aj nemecký prezident
Horst Köhler keď v roku 2010 keď vyhlásil, že „krajina našej veľkosti, so zameraním na
export a tým pádom spoliehajúca sa na zahraničný obchod, musí brať do úvahy, že ...
vojenské nasadenie je nevyhnutné v núdzi z dôvodu ochraňovania našich záujmov –
napríklad keď ide o obchodné cesty, o prevenciu regionálnych nestabilít, ktoré by mohli
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negatívne ovplyvniť naše obchody, naše zamestnania a naše príjmy.“117 Kvôli tomuto
kontroverznému vyhláseniu v máji toho istého roku odstúpil z funkcie.
V prípade Afganistanu preto možno zhodnotiť, že výraznejšie vo vyjadreniach
nemeckých politikov vystupovali prvky aj normatívne riadeného rozhodovania sa
(multilateralizmus – snaha o splnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva v NATO,
a civilná mocnosť – preferovanie mierových riešení), rovnako ako aj prvky pragmaticky
riadeného rozhodovania (snaha vystupovať ako rovnocenný partner a hospodárske
záujmy v regióne).

Obidve línie rozhodovania sa tak vzájomne dopĺňali.

2.3.3 Irak
Históriu Irackého konfliktu v roku 2003 môžeme sledovať už od 3. apríla 1991,
keď OSN vydalo rezolúciu 687 (1991), ktorá stanovila podmienky pre prímerie v
konflikte v Golfskom zálive. Táto rezolúcia stanovovala povinnosť Iraku vzdať sa
všetkých zbraní hromadného ničenia a poskytnúť inventár všetkých nukleárnych,
chemických a biologických zbraní, rovnako ako aj rakiet s doletom nad 150
kilometrov.118
Súčasťou tejto rezolúcie bolo aj zriadenie medzinárodných vyšetrovacích a
dohliadacích režimov, ktoré mali na starosti dohliadanie nad vykonávaním
odzbrojovacej povinnosti v krajine. Tie však v nasledujúcich rokoch bojkotovala iracká
vláda, z nich najmä UNSCOM, ktorá dohliadala nad odzbrojovaním v nukleárnej
oblasti. Iracká vláda v demebri roku 1998 obvinila túto komisiu zo špionáže a tvrdila, že
niektorí americkí inšpektori v skutočnosti pracovali pre CIA. O rok na to, 16. decembra
1999 ustanovila Bezpečnostná rada OSN rezolúciou 1284 komisiu UNMOVIC, ktorá
bola nasledovníkom UNSCOM a mala za úlohu sústrediť sa najmä na neobjasnené
problémy s odzbrojovaním a na zvyšné kľúčové aspekty odzbrojovania.119
Po teroristických útokoch na dvojičky v septembri 2001 zosilneli USA tlak na
Irak, ktorému vyčítali, že podporuje Al Kaidu a snaží sa o získanie zbraní hromadného
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ničenia. 29. januára 2002 americký prezident Bush zaradil Irak do Osy zla a v septembri
toho istého roku obnovil inšpekcie v krajine. Zároveň americká vláda vydala novú
bezpečnostnú stratégiu, ktorá povoľovala preventívne a preemptívne útoky.120
Následne na to UNMOVIC a IAEA začali opäť s inšpekciami 27. novembra
2002 s úlohou nájsť zbrane hromadného ničenia alebo ich výroby. Napriek tomu, že vo
svojich správach neskôr uvádzali, že žiadne zbrane hromadného ničenia v krajine neboli
objavené, situácia stále eskalovala.
Nemecko spolu s Francúzskom a Ruskom dňa 5. Marca 2003 vydali spoločné
stanovisko v ktorom vyhlásili, že akúkoľvek rezolúciu o vojenskej akcii v Iraku
nepodporia. Napriek tomu 17.

marca 2003 dalo USA spolu s Veľkou Britániou

ultimátum Saddámovi Husajnovi a žiada ho o opustenie Iraku do 48 hodín. Hodinu a
pol po vypršaní ultimáta začalo okolo 300,000 vojakov zo 47 krajín útok na Irak.121
V období keď sa v Bezpečnostnej rade OSN rokovalo o rezolúcii, ktorá by
schválila vojenský zásah v OSN na dva roky, sa Nemecko nachádzalo pred
parlamentnými voľbami, ktoré mali rozhodnúť o tom, či kancelár Gerhard Schröder
zostane na svojom poste alebo nie.
Ten nemecké rozhodnutie nepodieľať sa na vojenskej akcii naznačil už na jeseň
2002 a neskôr v januári 2003 to priamo povedal aj vo svojom prejave počas volebného
boja v dolnosaskom meste Goslar, keď vylúčil akúkoľvek podporu vojenskej akcie proti
Iraku, dokonca aj v prípade rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN autorizujúcej použitie
sily. Toto však nebola oficiálna diplomatická cesta, ale len vyhlásenie na domácej pôde,
ktoré vyvolalo nevôľu USA.122 Rovnako v mandáte spolkového parlamentu pre
nemecké podieľanie sa na misii Enduring Freedom na boj proti medzinárodnému
terorizmu, bola zahrnutá možnosť nasadenia nemeckých vojakov v oblasti od Afrického
rohu až po Afganistan, tento mandát však úmyselne vynechal Irak.123
Nesúhlas Nemecka s čoraz väčším odklonom USA od multilateralizmu rovnako
ako aj od konzultácií s partnermi, preferovanie preemptívneho útoku a rozšírenie vojny
proti terorizmu aj na krajiny Osy dávalo podnet na vznik trhlín medzi Nemeckom a
USA.124 To sa svoj odmietavý postoj voči nemeckej účasti na vojne v Iraku snažilo
vyvážiť zvýšenou angažovanosťou v Afganistane. Začiatkom februára 2003 Nemecko
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spoločne s Holandskom prebralo vedenie nad misiou ISAF, pričom od augusta 2003 ju
viedlo samé. Zároveň podporilo vytvorenie tímov Provincial Reconstruction Team
(PRT), ktoré mali za úlohu zastabilizovať krajinu pred voľbami a nad PRT v Kunduze
prebralo zodpovednosť.125
Po vypuknutí vojny koncom marca 2003 Gerhard Schröder opätovne potvrdil
svoje stanovisko o odmietnutí vyslaní nemeckých vojakov do Iraku, napriek tomu sa
však zaviazal splniť povinnosti vyplývajúce z členstva v NATO a poslal do Kuvajtu TPz
Fucks obrnené transportéry pod záštitou operácie Enduring Freedom, povolil
spojeneckým vojskám pobyt na území Nemecka ako staging area, poskytol dodatočných
3,500 nemeckých vojakov na obranu amerických inštalácii na území Nemecka a poslal
do Izraelu a Turecka Patriot, taktický mobilný raketový systém.126
Na konci roku 2004 Nemecko definitívne odmietlo povoliť účasť svojich
vojakov na akcii vedenej NATO, v ktorej mali trénovať Iracké bezpečnostné sily. Týmto
významne ohrozili životnosť niektorých dôležitých operácií NATO.127
Analýza prípadu
V prípade konfliktu v Iraku v roku 2003 Nemecko odmietlo spoluprácu
s alianciou aj za cenu poškodenia vzájomných politických vzťahov s USA. Napriek
tomu, že sprvu požadovalo riešenie situácie v Bezpečnostnej rade OSN, po zlyhaní
medzinárodnej koordinácie sa ďalej nepokúšalo o kompromisné riešenia na pôde OSN
alebo NATO a namiesto toho preferovalo ad hoc spoluprácu s Ruskom a Francúzskom,
čo viedlo k vytvoreniu tzv. osy Paríž-Berlín-Moskva.128
Preto rovnako ako v prípade Afganistanu aj v prípade Iraku multilateralizmus
bol marginalizovaný oficiálne najmä z toho dôvodu, že rovnako ako vojna proti
terorizmu aj zásah na Irak bol viac menej unilaterálne vedený a aj vykonaný USA,
pričom NATO ako kolektívna entita chýbala.129 Rovnako Európska únia bola rozpoltená
a zlyhala v úsilí konať ako jednotný celok. Oproti Nemecku a Francúzsku, ktoré boli
výrazne proti vojenskému zásahu v Iraku vystupovali krajiny ako Veľká Británia,
Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Česká republika. Konanie Nemecka bolo v tomto
prípade v súlade s multilateralizmom len na začiatku rozhodovania sa, keď sa snažilo
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o riešenie konfliktu na pôde OSN. Neskôr sa priklonilo k trilaterálnemu jednaniu bez
účasti medzinárodných organizácii.
Nemecko pôvodne požadovalo presadenie medzinárodného práva a rozhodnutie
na pôde Bezpečnostnej rady OSN až po ukončení inšpekcií OSN v Iraku, ktoré by
dokázali alebo vyvrátili prítomnosť zbraní hromadného ničenia.130 Vo svojom prejave
pri príležitosti predvolebného boja v Hannoveri vyhlásil Gerhard Schröder: „Tlak na
Saddáma Husajna áno. Musíme zvládnuť, aby medzinárodní pozorovatelia mohli do
Iraku. Ale hranie sa s vojnou a vojenskou intervenciou – pred tým môžem len varovať.
To sa s nami robiť nedá.“131
Vzhľadom na kritériá konceptu antimilitarizmu a civilnej mocnosti stanovené
v tejto práci možno skonštatovať, že Nemecko sa vzdalo priameho použitia vojenských
prostriedkov na riešenie konfliktu a až do poslednej chvíle žiadalo ďalšie vyšetrovanie
ohľadom zbraní hromadného ničenia a riešenie situácie v súlade s medzinárodným
právom. Preto normatívne prvky boli v politickom diskurze výrazne prítomné.
Rovnako však možno pozorovať aj prvky pragmaticky riadeného rozhodovania
a to snahu o udržanie si pozície kancelára Gerharda Schrödera vo voľbách.
Rozhodovanie sa o vyslaní nemeckých vojakov do Iraku sa odohrávalo v období, keď
rástla nespokojnosť nemeckej verejnosti s nasadením Bundeswehru v Afganistane
a blížili sa voľby do spolkového snemu. Tieto vnútropolitické okolnosti museli byť
zohľadnené kancelárom Gerhardom Schröderom pokiaľ si chcel svoj post zachovať aj
v ďalšom volebnom období. Podľa predbežných prieskumov to vyzeralo, že Schröder si
kreslo neudrží, konkurencia mu rástla najmä zo strany CDU/CSU a ich kandidáta
Edmunda Stoibera.
Prieskum verejnej mienky, ktorý bol vykonaný v januári 2003 agentúrou EOS
Gallup Europe, položil ľuďom v európskych krajinách nasledujúcu otázku: Myslíte si,
že by bolo opodstatnené, keby sa vaša krajina spolupodieľala na vojenskej intervencii
v Iraku? Pokiaľ USA v Iraku vojensky zasiahnu bez predchádzajúceho rozhodnutia
OSN. Spolu 89% Nemcov sa vyjadrilo, že by to bolo neopodstatnené (celkovo 61% zo
všetkých odpovedí to označilo ako absolútne neopodstatnené) a 10% by to videlo ako
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opodstatnené. 1% respondentov sa k téme nevedelo vyjadriť.132
Preto rozhodovanie sa o nemeckej účasti v Iraku nieslo prvky aj normatívne, aj
pragmaticky riadeného rozhodovania.

2.4 Kancelárka Angela Merkelová
"Kancelárka Merkelová sa od prvých dní svojej koalície snažila vnímanie
zahraničnej politiky predchádzajúcej vlády zmeniť, zrovnať do multilaterálnych
mantinelov a vrátiť pozitívny obraz čitateľnosti. Na započaté procesy k navýšeniu
vplyvu "veľkej mocnosti v Európe" nadväzujú obidve jej vlády. Čierno-žltá koalícia sa
k multilateralizmu stavia menej odhodlane. Národné záujmy sú pre ňu dôležitejšie ako
európske záujmy a európske viac ako medzinárodné."133
Keď Angela Merkelová nastúpila do úradu v roku 2005, jedným z jej hlavných
cieľov bola náprava transatlantického partnerstva, ktoré bolo výrazne poškodené po
vojne v Golfskom zálive, na ktorej sa Nemecko odmietlo priamo podieľať. Plnenie
tohto cieľa bolo však veľmi náročné, nakoľko počas jej vlády musela spraviť dôležité
rozhodnutia o tom, či konať podľa očakávaní USA alebo nemeckej pacifisticky
naladenej verejnosti.
V roku 2006 vydala Merkelovej vláda Bielu knihu (Weißbuch), v ktorej
zadefinovala nové ciele nemeckej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Popri význame
zlepšenia transatlantického partnerstva bola v tejto knihe určená ako priorita nevojenské
riešenie konfliktov.
Zároveň však v súlade s týmto s Angelou Merkelovou nastupuje obdobie
nemeckej zdržanlivosti (die Zurückhaltung), ktoré sa stáva ešte výraznejším počas jej
druhého volebného obdobia po roku 2009. Bez jasného ohrozenia nemeckých záujmov
a po skúsenostiach v Afganistane a rastúcou nevôľou nemeckého ľudu so zahraničnými
misiami Bundeswehru Nemecko odmietlo spolupracovať v rámci multilaterálneho
rámca na akciách spojencov a väčšinou si splnilo len svoje rudimentárne záväzky.134
Táto práca sa venuje trom kabinetom Merkelovej vlády. Prvý kabinet veľkej
koalície CDU SPD vládol v rokoch 2005 – 2008 a ministrom zahraničných vecí bol
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Franz Müntefering (SPD, do 21. Novembra 2007) a Frank-Walter Steinmeier (SPD, od
21. Novembra 2007). Druhý kabinet čierno-žltej koalície v rokoch 2008 – 2013 mal
ministra zahraničných vecí Guida Westerwelle (SPD) a ministra obrany Karl-Theodora
zu Guttenberg (CSU, do 3. Marca 2011) a Thomasa de Mazière (CDU, od 3. Marca
2011). Tretí kabinet veľkej koalície je pri moci od roku 2013 a minister zahraničných
vecí je Frank-Walter Steinmeier a minister obrany je Ursula von der Leyen (CDU).

2.4.1 Gruzínsko
Po rozpade Sovietskeho zväzu došlo k ozbrojenému konfliktu medzi Ruskom,
Abcházskom a Južným Osetskom na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej po
tom, ako Abcházsko vyhlásilo nezávislosť dňa 23. júla 1992. Gruzínsko jeho
nezávislosť jednoznačne odmietlo uznať, preto po tom ako lokálne autority v
Abcházsku, strategicky ležiacom pri Čiernom mori sa rozhodli osamostatniť sa od
Gruzínska, poslalo Gruzínsko 2,000 vojakov na potlačenie týchto tendencií a tým začala
civilná vojna. Dňa 3. septembra 1992 bolo podpísané prímerie medzi Ruskom,
Abcházskom a Gruzínskom, ktoré potvrdzovalo územnú integritutu Gruzínska. Toto
prímerie však bolo už o necelý mesiac porušené a boje pokračovali s novou intenzitou.
Civilná vojna v rokoch 1992-1993 prinútila viac ako 250,000 gruzínskych utečencov
opustiť krajinu a vyžiadala si mnohé obete.135
Na dohliadanie nad týmto konfliktom a na jeho riešenie bola v roku 1993
zriadená misia OSN UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia). Vojna
bola oficiálne ukončená dňa 14. mája 1994, keď strany konfliktu podpísali v Moskve
mierovú dohodu.
V nasledujúcich rokoch bola situácia však aj naďalej kritická a mierové
rozhovory viacej krát stroskotali. V roku 1998 došlo k šesťdennej vojne, keď sa
v Abcházskom regióne Gali vzbúrila skupina Gruzíncov, o tri roky neskôr Kodorská
kríza ďalej eskalovala napätie v regióne. I keď Rusko v roku 2007 stiahlo svojich
vojakov z Abcházska, stále si tam zachovávalo vojakov na peackeepingovej operácii,
ktorých počet postupne zvyšoval. Gruzínsko upodozrievalo Rusko z prípravy
vojenského útoku a zvýšilo svoje výdavky na zbrojenie.136
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V apríli roku 2008 sa konal summit NATO v Bukurešti, ktorý pojednával
o možnom budúcom vstupe Gruzínska a Ukrajiny do NATO. Aj keď toto rozhodnutie
bolo odložené na december 2008, prispelo k nárastu napätia medzi Gruzínskom
a Ruskom a k vzájomným obvineniam z plánovania vojenskej intervencie.
Dňa 7. augusta 2008 vypukli boje aj na území Južného Osetska, ktoré rovnako
ako Abcházsko vyhlásilo nezávislosť, k čomu ho motivovala medzinárodne uznanie
nezávislosti Kosova. Separatisti v Južnom Osetsku začali útočiť na gruzínskych vojakov
na peacekeepingovej operácii, proti čomu zakročilo Gruzínsko a poslalo do regiónu
svojich vojakov. Ako reakciu na to presunulo Rusko svojich vojakov bližšie ku
gruzínskym hraniciam a začalo s leteckými útokmi na Južné Osetsko.137
Po piatich dňoch, dňa 12. augusta 2008 zastavilo Rusko vojenský útok
a rozhodlo sa pristúpiť k 6-bodovému plánu Európskej únie. Mierová dohoda medzi
Gruzínskom a Ruskom bola podpísaná o tri dni neskôr. Aj napriek nej a napriek
pobúreniu medzinárodného spoločenstva však Rusko uznalo dňa 26. augusta 2008
nezávislosť Južného Osetska a Abcházska. Dňa 28. augusta 2008 vyhlásil gruzínsky
parlament tieto dve teritória za okupované Ruskom.138
Nemecká vláda v snahe pomôcť utečencom okamžite vyčlenila sumu jedného
milióna eur na humanitárne účely ako sú stavanie dočasných príbytkov pre utečencov,
strava a zdravotnícka starostlivosť.139
Nemecko sa na mierovej misii UNOMIG podieľalo 20 vojakmi až do júna 2009,
keď OSN nepredĺžila mandát tejto misie z dôvodu chýbajúceho konsenzu členov
Bezpečnostnej rady OSN (Ruskému vetu) a tá následne zanikla.140 Rovnako sa
Nemecko od augusta roku 2008 podielalo aj na misii OBSE v danom regióne svojimi 15
vojenskými pozorovateľmi. Táto misia začalo po ukončení konfliktu a mala dohliadať
nad dodržiavaním 6-bodového mierového plánu. Rovnako ako UNOMIG bola
ukončená v júni roku 2009.141
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Analýza prípadu
Nemecko v tomto konflikte vystupovalo ako koordinátor Skupiny priateľov,
ktorá bola ustanovená Generálnym sekretariátom OSN. Frank-Walter Steinmeier,
vtedajší minister zahraničných vecí, konzultoval situáciu v roku 2008 ako prostredník
medzi

gruzínskym

prezidentom

Micheilom

Saakašvilim

a ruským

ministrom

zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.142
Už počas eskalácie konfliktu v júli 2008 podnikol Frank-Walter Steinmeier
dvojdennú cestu do Gruzínska a Ruska, kde rokoval s hlavnými predstaviteľmi týchto
dvoch krajín a snažil sa nájsť riešenie gruzínsko-abcházskeho konliktu prostredníctvom
trojfázového plánu.
V rámci Európskej únie spolupracovalo Nemecko najmä s Francúzskom, ktoré
počas svojho predsedania EÚ vypracovalo šesťbodový plán Európskej únie, ktorý si
zakladal na myšlienke územnej integrity Gruzínska.143 Vzhľadom na tieto okolnosti
možno skonštatovať, že Nemecko postupovalo v súlade s princípmi konceptu
multilateralizmu.
Nemecko ako prostredník medzi Gruzínskou a Ruskou stranou konfliktu
požadovalo, aby obe strany prijali trojfázový plán, ktorý mal nasledovné
charakteristiky: Prvá fáza predpokladala dohody o nepoužití násilia a výmenu
vysídlených osôb a utečencov. Druhá fáza navrhovala vybudovanie ekonomických
vzťahov a vzájomnej opätovnej dôvery. Tretia záverečná fáza plánovala rokovania
o budúcom statuse Abcházska.144 Snaha o presadenie tohto plánu a aj plán samotný
zodpovedajú princípom konceptu civilnej mocnosti a antimilitarizmu, nakoľko
Nemecko požadovalo diplomatické riešenie konfliktu podľa trojfázového plánu
a absolútne odmietalo vojenské prostriedky. Angela Merkelová oficiálne požiadala
Rusko o stiahnutie svojich vojakov z oblasti a kritizovala ho za nedodržanie jeho strany
dohody.145
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V rozpore s oficiálnym postojom bola však správa nemeckého diplomata Heinza
G. Wagnera z dňa 11. augusta 2008, ktorý podľa nemeckých novín Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung v internom dokumente vyhlásil, že rozsah ruskej vojenskej
odpovedi bol primeraný a Rusko nemalo žiadnu inú možnosť, ako na krízu reagovať.146
Takéto hodnotenie situácie, keď vojenské riešenie je považované za primerané, je
v rozpore s princípmi antimilitarizmu. Nakoľko však nejde o oficiálny dokument, nie je
naň v analýze prihliadané a oficiálne stanovisko Nemecka je v súlade s princípmi
antimilitarizmu o preferovaní diplomatických, politických, ekonomických alebo iných
spôsobov riešenia konfliktu. Výskyt prvkov normatívne riadeného rozhodovania sa
Nemecka je v prípade vojny v Gruzínsku veľmi výrazný.
Popri ňom vystupujú zároveň aj prvky pragmaticky riadeného rozhodovania.
Rusko, jedna zo strán konfliktu, je pre Nemecko významný partner a v snahe zachovať
ich vzťah nedotknutý Nemecko často jedná bilaterálne a mnohokrát aj na úkor zhoršenia
vzťahov s Európskou úniou alebo NATO. Počiatky ich vzťahu možno datovať do 60tych a 70-tych rokov dvadsiateho storočia, keď sa SRN snažilo o nadviazanie
ekonomických a politických vzťahov so Sovietskym zväzom a inými štátmi východnej
a centrálnej Európy v snahe o zlepšenie vzťahu s Nemeckou demokratickou republikou
a celkovo podmienok vo východnom Nemecku.

Rovnako po znovuzjednotení sa

Nemecko snažilo o to, aby sa Rusko necítilo ohrozované NATO a EÚ. V súčasnosti
predstavuje Nemecko najväčšieho obchodného partnera Ruska, pričom Nemecko
odoberá od Ruska viac ako 40% vlastnej spotreby zemného plynu a 30% ropy.147
V súčasnosti

je

v Rusku

aktívnych

viac

ako

4,600

nemeckých

firiem.148

Z hospodárskeho, geopolitického aj ekonomického hľadiska možno považovať obe
krajiny za svetové mocnosti a nemožno tiež opomínať psychologickú rovinu ich
vzťahov, a to národnú blízkosť týchto krajín.149
Alexander Rahr, odborník na Rusko pre DGAP (Deutsche Gesellschaft für
Auswärtige Politik) zdôraznil význam opatrnosti nemeckej zahraničnej politiky,
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nakoľko v tomto konflikte ide o „zabezpečenie energetických zásob Európy.“150
Minister

zahraničných

vecí

Frank-Walter

Steinmeier

bol

prvým

vysokopostaveným zahraničným politikom, ktorý v máji 2008 po zmene vlády v Rusku
navštívil prezidenta Medvedeva. Na tejto návšteve zdôraznil potrebu dobrých vzťahov
Nemecka s Ruskom do budúcnosti. Pri prejave v Inštitúte medzinárodných vzťahov na
Uralskej štátnej univerzite v Jekaterinburgu vyhlásil, že „Rusko je a zostáva pre
Nemecko a pre Európsku úniu nepostrádateľným partnerom tiež pri politickom utváraní
sveta zajtrajška. Potrebujeme Vašu krajinu ako partnera pre bezpečnosť a stabilitu
v Európe a ďaleko za ňou. Potrebujeme niekoho pri otázke energetickej bezpečnosti, pri
kontrole zbrojenia, alebo pri ďalšom celosvetovom boji proti terorizmu.“151 Popritom sa
vyslovil za spoločné agendy v rusko-nemeckých vzťahoch v oblasti klimatickej
a energetickej politiky, snahe o energetickú efektívnosť, v zdravotníctve, vzdelaní
a vede.152
Prezident Medvedev v reakcii na Steinmeierovú návštevu prisľúbil, že jeho prvá
zahraničná cesta bude tiež práve do Nemecka, pričom podčiarkol strategický význam
Nemecka pre Rusko ako partnera.153
Nemecko, na rozdiel od USA, sa zdráhalo označiť Rusko za vinníka vojny
a skôr pripúšťalo, že obe strany konfliktu majú svoj podiel viny na ňom. Aj keď Angela
Merkelová žiadala stiahnutie ruských vojsk z oblasti a niektoré ruské akcie značila za
neprimerané, popritom uznala, že niektoré sú však opodstatnené a obe strany sú
vinné.154
Aj keď Nemecko bolo zo strany USA tlačené k tomu, aby prijalo striktnejší
postoj voči Rusku, minister zahraničných vecí Frank-Walter Steinmeier to odmietal.
V Bruseli na krízovom stretnutí vyhlásil, že je omnoho lepšie a efektívnejšie zachovať
otvorené kanály s Moskvou a Tbilisi ako urobiť jednostranné odsúdenia a silné
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vyhlásenia.155
Z hľadiska pragmaticky riadeného rozhodovania možno preto skonštatovať, že
v prípade Gruzínska sa Nemecko rozhodovalo najmä s ohľadom na zachovanie dobrých
vzťahov s Ruskom, ktoré je pre Nemecko významným obchodným partnerom najmä
z energetického hľadiska. Prvky normatívne riadeného rozhodovania (v súlade
s konceptom multilateralizmu, civilnej mocnosti a antimilitarizmu) boli v tomto prípade
rovnako výrazné ako tie pragmatické (snaha o zachovanie dobrých vzťahov s Ruskom).

2.4.2 Líbya
V strede februára 2011 začali protesty v Líbyi proti režimu diktátora Muammara
al-Kadáfího. Tieto protesty možno zaradiť do obdobia tzv. Arabskej jari, sérii protestov
v arabskom svete, ktoré začali dňa 18. februára 2010 v Tunisku a odtiaľ prešli do
Egypta. V tom čase bolo už len otázkou času, kedy sa protesty presunú aj do susednej
Líbye.
Po jeho vypuknutí vyhlásil al-Kadáfí, že protest plánuje potlačiť za každú cenu,
nehľadiac na straty na životoch. Rovnako sa o protestujúcich ľuďoch vyjadroval ako
o šváboch a potkanoch.156 Vo svetových médiách sa objavili správy o tom, ako alKadáfí používal letectvo na zabíjanie líbyjských civilistov, pričom toto bolo spájané so
slovami ako humanitárna kríza a genocída. Známky o tom sa nachádzajú aj v rezolúcii
Bezpečnostnej rady OSN 1970 z dňa 26. februára 2011, ktorá vyjadruje znepokojenie
nad situáciou v Líbyi a zavrhuje „násilie a použitie sily proti civilistom, žiali nad
hrubým a systematickým porušovaním ľudských práv, zahŕňajúc potláčanie mierových
demonštrantov, vyjadruje hlboké znepokojenie nad smrťou civilistov a jasne odmieta
popud k nevraživosti a násiliu proti civilnému obyvateľstvu pochádzajúci z najvyšších
úrovní líbyjskej vlády“.157 Táto rezolúcia uvalila sankcie na Líbyu a zakázala
najdôležitejším vládnym predstaviteľom vycestovať z krajiny. Bola schválená
jednohlasne všetkými členmi Bezpečnostnej rady OSN.
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Nutné je pri tom podotknúť, že na tlačovej konferencii v Pentagone dňa 1. marca
2011 americký minister obrany Robert Gates potvrdil, že žiaden oficiálny dôkaz toho,
že by Muammar al-Kaddáfí použil zbrane proti vlastným ľuďom neexistuje. Členovia
Bezpečnostnej rady OSN však napriek tomu poukázali na vážnosť situácie a na nutnosť
zabrániť krvavému masakru.158
V marci roku 2011 tak došlo k vojenskému zásahu USA, Veľkej Británie
a Francúzska v Líbyi na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN číslo 1973, ktorá
bola schválená dňa 17. marca 2011. Tento vojenský zásah bol odpoveďou na eskaláciu
protestu v krajine proti vláde diktátora Kadáfiho, ktorý nadväzoval na udalosti
v susednom Tunisku a Egypte v rámci takzvanej Arabskej jari na začiatku roka 2011.
Otázka, ktorú NATO a EÚ museli zodpovedať pri rozhodovaní sa o vojenskom zásahu
v tejto krajine bola, do akej miery to ovplyvní Turecko a celkovo bezpečnosť v regióne
a Európe.159
Rezolúcia 1973 bola schválená 10 hlasmi, pričom 5 štátov nehlasovalo (Rusko,
Čína, Nemecko, India a Brazília). Čína a Rusko odôvodnili svoje nehlasovanie tým, že
preferujú mierové riešenie problému a v návrhu rezolúcie zostali podľa nich mnohé
otázky nezodpovedané. Nemecko, India a Brazília tiež zdôrazňovali potrebu mierového
riešenia situácie a varovali pred možnými nepredvídateľnými následkami vojenského
riešenia daného problému.160
Analýza prípadu
Debata v nemeckých médiách sa sústredila najmä na otázku legitímnosti
vojenskej intervencie v Líbyi. Nemecko sa rozhodlo nepostupovať rovnako ako jeho
spojenci a dokonca „rozdelilo“ Európsku úniu, kde Francúzsko a Veľká Británia boli za
vojenský zásah v Líbyi a Nemecko sa rozhodlo o rezolúcii 1973 Bezpečnostnej rady
OSN nehlasovať. Rovnako tým nepodporilo zásah NATO a podľa mnohých
komentátorov sa tak ukázalo z pohľadu medzinárodného spoločenstva ako nespoľahlivý
partner.
Z hľadiska multilateralizmu, kde sú za najdôležitejšie organizácie považované
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NATO, EÚ a OSN sa Nemecko rozhodovalo samostatne, bez ohľadu na svojich
partnerov.

Podľa

Lothara

Rühla,

nemeckého

politológa

a novinára,

to

predstavovalo zlyhanie Nemecka, pretože to zredukovalo jeho vplyv a medzinárodnú
prestíž.161 Zároveň tak prispelo k nekonzistentnosti spoločnej európskej zahraničnej
politike, keď sa rozhodlo uprednostniť domáce záujmy pred záujmami Európskej únie,
čo nesie znaky pragmatického rozhodovania sa.
V snahe zmierniť medzinárodnú nevôľu voči nemeckému rozhodnutiu vyhlásila
Angela Mergelová vo svojom prejave na stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín
NATO v Berlíne dňa 14. apríla 2011, že Nemecko ciele rezolúcie Bezpečnostnej rady
OSN číslo 1973 neobmedzene zdieľa bez ohľadu na to, či za ne hlasovalo alebo nie.
Podľa nej stojí medzinárodné spoločenstvo spolu a po schválení rezolúcie sa táto
rezolúcia stala záväznou aj pre Nemecko, ktoré má v záujme jej presadenie rovnako ako
Veľká Británia, USA alebo Francúzsko.162
Napriek tomu však v rozhovore pre Spolok zahraničnej tlače v Nemecku e.V.
vyhlásila, že „Nemecko je krajina, ktorá je viazaná vo svojich spolkoch. Je to však aj
samostatná krajina, ktorá svoju mienku a svoju pozíciu formuluje rovnako ako každá
iná krajina na svete.“163
Z tohto možno usudzovať, že Nemecko v prípade Líbye nepostupovalo podľa
princípov multilateralizmu a jednalo unilaterálne uprednostňujúc vlastné záujmy pred
záujmami

medzinárodného

spoločenstva

a nezohľadnilo

konsenzus

v rámci

medzinárodných organizácii.
Peter Wittig, predstaviteľ Nemecka v Bezpečnostnej rade OSN vyhlásil na 6498.
stretnutí Bezpečnostnej rady OSN, keď sa hlasovalo o rezolúcii 1973 o zriadení
bezletovej zóny nad Líbyou, že uprednostnená by mala byť politická transformácia
k demokracii a zastavenie násilia. Obával sa, že vojenské riešenie by prinieslo len
ďalšie straty na životoch a uprednostnil zosilnenie už existujúcich sankcii.164 Nemecko
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tak zdôrazňovalo potrebu mierového riešenia konfliktu a upozorňovalo pred
nepredpokladateľnými dôsledkami vojenského zásahu. V tomto možno pozorovať prvky
normatívne riadeného rozhodovania sa v súlade s konceptmi civilnej mocnosti a
antimilitarizmu.
Čo sa týka prvkov pragmaticky riadeného rozhodovania je potrebné zobrať do
úvahy fakt, že vojna je vždy spojená s deštrukciou krajiny a potrebou jej opätovného
vybudovania a ekonomickej podpory. Z toho dôvodu po vojne nastupujú mnohé krajiny
s pôžičkami, obchodnými ponukami a podporou. Inak to nebolo ani v prípade Líbye.
V júli roku 2011 Nemecko ponúklo líbyjským rebelom pôžičku vo výške 100 miliónov
eur na civilné a humanitárne účely, ktoré mali uľahčiť extrémne ťažké podmienky
v krajine po páde generála Kadáfiho a zabezpečiť ľuďom prístup k jedlu a základným
liekom. Guido Westerwelle, vtedajší minister zahraničných vecí uviedol, že dlhy môžu
byť neskôr splatené zo zmrazených účtov generála Kadáfiho keď ich Bezpečnostná rada
OSN neskôr uvoľní pre novú líbyjskú vládu.165
Čo sa týka hospodárstva a obchodných ponúk, nemecké firmy podľa
internetového portálu Deutsche Welle dúfali v tej dobe v uzavretie mnohých výhodných
obchodných zmlúv po páde Kadáfiho režimu. Vďaka obrovským zásobám ropy
a zemného plynu je Líbya považovaná za možného veľmi významného obchodného
partnera Nemecka.166 V roku 2008 predstavoval objem nemecko-líbyjského obchodu
5,6 miliardy eur ročne, čo bol vrcholný stav. V rokoch 2009 a 2010 tento objem klesol
na 4,1 miliardy eur. V tom čase bolo v Líbyi zastúpených viac ako 400 nemeckých
firiem najmä v oblasti ropy a zemného plynu, medzi nimi BASF a RWE.167
Z dôvodu zabezpečenia dobrých budúcich obchodných vzťahov navštívili
nemecký minister hospodárstva Philipp Rösler a minister zahraničných vecí Guido
Westerwelle už na konci roku 2011 Líbyu a súhlasili s poskytovaním ekonomickej
podpory prechodnej vláde.168
Hans Peter Merz, člen Priemyselnej a obchodnej komory stredného Porúria
(Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet) sa vyjadril, že krajina je po
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bojoch značne zničená a preto „veľa toho musí byť znovu vybudovaného, takže tu bude
veľa obchodných príležitostí“169.
Zároveň nemecká firma Winterhall uzavrela obchodnú zmluvu s Líbyou
v oblasti ropného priemyslu už počas samotných sankcii v marci roku 2011 – rovnako
ako aj Taliansko, Španielsko, Turecko a Rakúsko.170
Okrem ropy je Líbya zaujímavá aj kvôli inej komodite – vode. Šesť mesiacov po
odstránení al-Kadáfího zverejnil British Geological Survey, anglická vládna organizácia
zaoberajúca sa geologickým výskumom, správu o tom, že Líbya sa nachádza nad
najväčšou zásobou pitnej vody v Afrike – 99, 500 km3. Nemecká firma RWE bola jedna
z firiem, ktoré volali po privatizácii vodných zdrojov v Líbyi.171
Z hospodárskych dôvodov bolo preto pre Nemecko výhodné vojensky v Líbyi
nezasahovať, aby to neskôr neohrozilo uzatváranie výhodných obchodných zmlúv
s krajinou. S tým súvisí aj potreba zohľadniť ostatné krajiny, ktoré o rezolúcii 1973
nehlasovali – Brazília, Rusko, Čína a India, krajiny BRICs, ktoré sú významné
perspektívne budúce ekonomické mocnosti, v ktorých má Nemecko významné záujmy.
Z tohto uhla pohľadu môže byť Nemecké nehlasovanie o rezolúcii interpretované aj ako
snaha zlepšiť svoje vzťahy s danými krajinami s výhľadom na budúcnosť, pričom je
nevyhnutné zdôrazniť aj neustálu snahu Nemecka o udržanie si dobrých vzťahov s
Ruskom, ako to bolo spomínané už v prípade vojny v Gruzínsku.172
Z hľadiska domácej politiky treba uviesť, že vláda Angely Merkelovej sa
nachádzala

v ťažkej

situácii

vzhľadom

na

pretrvávajúcu

krízu

eurozóny

a kontroverznému rozhodnutiu odstúpiť od využívania nukleárnej energie, hlasovanie
o ktorom sa odohralo len pár dní pred hlasovaním o rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN
číslo 1973. Počas regionálnych volieb v uplynulom roku strácala CDU kreslá
v regionálnych parlamentoch, pričom najvýznamnejšiu stratu utrpela v BádenskuWürttembersku, ktoré bolo dovtedy baštou CDU. S prihliadnutím na tieto faktory a
vzhľadom na verejnú mienku, ktorá bola v tomto období proti vojenskému zásahu
v Líbyi, Angela Merkelová zvolila nehlasovanie o rezolúcii.
V tomto prípade možno jasne skonštatovať, že prvky pragmaticky riadeného
169
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rozhodovania sú v prípade Líbye mimoriadne výrazne prítomné a dokonca normatívne
riadené rozhodovanie v súlade s konceptmi civilnej mocnosti a antimilitarizmu je nimi
nielen ovplyvnené, ale v podstate aj v súlade s pragmatickými cieľmi Nemecka v tomto
prípade.

2.4.3 Mali
V marci roku 2012 napadli rebeli z radu Tuarégov mestá v severnom Mali, čím
začali ozbrojenú rebéliu, ktorú vláda prezidenta Tourého s jeho slabo trénovanou
a vyzbrojenou armádou nebola schopná potlačiť. Keďže vojaci prezidenta sa cítili
ponížení, vzbúrili sa proti vláde a dňa 22. marca 2012 ho zvrhli. Vojenská junta tak
následne pod vedením kapitána Amadou Sanogo sľúbila tuarégskych rebelov poraziť.
V reakcii na to vyzvali regionálne organizácie ECOWAS a Africká únia medzinárodné
spoločenstvo, aby túto juntu neuznalo a vylúčilo ju zo svojich štruktúr. Tuarécki rebeli
sa medzitým spojili s islamskou džihádistickou skupinou Ansar ed-Din a posilnili svoju
nadvládu nad severom krajiny, kde vyhlásili nezávislý islamský štát Azawad. Nátlak zo
strany medzinárodného spoločenstva donútil juntu predať v apríli 2012 moc dočasnej
vláde prezidenta Dioncounda Traoré.173
Aj napriek tomuto vývoju zostávala krajina de facto pod vládou vojenskej junty
a jej podporovatelia fyzicky napadli dočasného prezidenta Traoré a zbili ho do
bezvedomia. Od vojenského puču v apríli roku 2012 sa tak táto africká krajina
nachádzala v hlbokej kríze, keď islamské skupiny nastolili vládu podľa šárie na severe
krajiny a začali brutálne zaobchádzať s obyvateľstvom. OSN spolu s ECOWAS
a Africkou úniou plánovali na september 2013 vojenskú intervenciu, vzhľadom však na
rýchlo sa vyvíjajúcu situáciu v krajine Francúzsko cítilo, že zakročiť treba omnoho skôr
a tak pôvodná koloniálna veľmoc 11. Januára 2013 vyslala vojakov do Mali a zároveň
požiadalo svojich partnerov v rámci EÚ a NATO o pomoc.174
Francúzsko odôvodnilo svoju intervenciu snahou zabrániť, aby sa z Mali stalo
útočisko islamských teroristických skupín v prípade úspešného založenia Islamského
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štátu, ktoré by ohrozilo celosvetovú bezpečnosť.175 Nemecko okamžite vyjadrilo
solidaritu s Francúzskom a poskytlo dve lietadlá Transall C-160D na transport
personálu, s priamym podieľaním sa na vojenskej akcii v krajine však váhalo. Ako
problematické sa ukazovala hlavne nejasná povaha zásahu a nepredvídateľnosť celej
situácie, ktorá by mohla Nemecko zatiahnuť do vojenského konfliktu, ktorému sa od
začiatku vlády kancelárky Angely Merkelovej snažilo vyhnúť.
Napriek týmto obavám však nakoniec dňa 27. júna 2013 schválil spolkový snem
podieľanie sa nemeckých ozbrojených síl na multidimenzionálnej integrovanej
stabilizačnej misii OSN v Mali, ktorá bola zriadená na základe rezolúcie Bezpečnostnej
rady OSN číslo 2100 (2013) z dňa 25. apríla 2013.176
Táto rezolúcia schválila vytvorenie peacekeepingovej jednotky MINUSMA k 1.
júlu 2013 v sile 12,600 členov, čím by sa presunuli funkcie misie AFISMA založenej
ECOWASom v septembri predchádzajúceho roku.177
Nemecko sa v Mali v súčasnosti podieľa na tréningu malijských ozbrojených síl
na zabezpečenie ich efektívnejšej obrany proti rebelom. Vo februári roku 2014 schválil
spolkový snem nový mandát, ktorý zvýšil počet nemeckých vojakov v Mali zo 180 na
250. Nemecko sa však v Mali priamo nezúčastňuje bojov.
Analýza prípadu
Ursula von der Leyen, aktuálna ministerka obrany, vyhlásila počas svojej návštevy
nemeckých vojakov v Mali, že „keď európski partneri spolku sú toho presvedčenia, že
akútna pomoc je žiadaná, vtedy vieme, že naša zodpovednosť v rámci európskeho
spoločenstva prípadne NATO je pod strechou Organizácie spojených národov.“178
Nemecko sa tak podľa nej snaží do budúcna používať menej „špeciálnu cestu“ (die
Sonderweg) a riadiť sa viacej multilaterálne a konformne s rozhodnutiami svojich
partnerov. Preto sa zároveň nemeckí vojaci podieľajú na misii Európskej únie EUTM,
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ktorej bude Nemecko aj od augusta 2015 predsedať, a na misii OSN MINUSMA.179
Popri multilaterálnom konaní v rámci OSN a EÚ však jednalo Nemecko aj
bilaterálne, keď vtedajší minister zahraničných vecí Guido Westerwelle navštívil 1.
Novembra 2012 Mali a rokoval s ministrom zahraničných vecí Tiéman Coulibaly,
prezidentom Dionkounda Traoré a premiérom Modibo Diarra o riešení konfliktu v
Mali.180 Koncept multilateralizmu bol teda prítomný vo vyhláseniach ministerky
obrany, ale konanie ministra zahraničných vecí bolo v rozpore s ním.
V prípade vojenského riešenia konfliktov sa Nemecko na vojenskej intervencii
nepodieľalo priamo. Poskytlo najmä humanitárnu pomoc a vojakov, ktorí trénujú
malijskú armádu. Ursula von der Leyen prehlásila, že žiadna kríza nemôže mať iba
výlučne vojenské riešenie. „Každá kríza má inú tvár a iný výraz“.181 Vzhľadom však na
spomínané trénovanie malijskej armády možno skonštatovať, že Nemecko podporilo
vojenské riešenie konfliktu v snahe zastabilizovať krajinu a nie cestu medzinárodného
práva alebo mierové riešenie. Preto Nemecko nepostupovalo v súlade s konceptom
civilnej mocnosti.
Rovnako

princípy antimilitarizmu

možno

nájsť

v Nemeckom

rozhodnutí

nepodieľať sa na vojenskom zásahu v Mali priamo a v preferencií poskytovania najmä
humanitárnej a logistickej podpory. V rozhodnutí trénovať malijských vojakov na boj
proti islamskému režimu však prvky antimilitarizmu už nie sú prítomné. Preto sa
v tomto prípade vyskytujú prvky v súlade, ale aj v rozpore s týmto konceptom. Prvky
normatívne riadeného rozhodovania sa tak boli v tomto prípade celkovo veľmi
nejednoznačné.
O niečo výraznejšie boli prvky pragmaticky riadeného rozhodovania sa. V prípade
rozhodovania sa o spolupodieľaní sa na Francúzskom vedenej akcii v Mali sa opäť
jednalo o rok volieb. Aj keď Angela Merkelová nemala žiadneho výrazného rivala,
snaha o zachovanie prevahy v parlamente viedla k jej opatrnej zahraničnej politike,
ktorá sa niesla v zmysle kontinuity čo sa týka zdržanlivosti pri používaní vojenskej sily,
keďže vojenské zásahy v zahraničí sú vždy spojené s protestmi nemeckej verejnosti.
Zároveň treba zohľadniť to, že Nemecko má dlhodobo záujmy v Afrike a najmä
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bolo prvou krajinou, ktorá v šesťdesiatych rokoch uznala nezávislosť Mali. Oblasť
Sahel, do ktorej patrí aj Mali, je bohatá na urán a ropu. V súčasnosti sa vedú mnohé
prieskumy, ktoré naznačujú, že zásoby týchto nerastných surovín v Nigérii zasahujú aj
na územie Mali a preto jeho význam do budúcna je strategický.
Martin Schäfer, hovorca ministerstva zahraničných vecí vyhlásil, že Afrika sa
stane novým bodom záujmu Nemecka. „Afrika je omnoho viac ako len kontinent kríz.
Je tu tiež mnoho príležitostí. Niektoré africké krajiny vykazujú značne vyšší rast ako
krajiny Európskej únie.“182
Rozhodnutie nepodieľať sa na vojenskej intervencii v Mali preto nieslo výrazné
prvky pragmaticky riadeného rozhodovania sa, a to vnútropolitické a hospodárske.
Z prvkov

normatívne

riadeného

rozhodovania

sa

vyskytoval

len

koncept

multilateralizmu, ktorý však v praxi nebol dodržaný.

2.4.4 Irak
Konflikt v Iraku, ktorý začal v roku 2014 je vyvolaný Islamským štátom,
radikálnou islamskou skupinou, ktorá dobyla viaceré územia vo východnej Sýrii,
a severnom a západnom Iraku. Jej cieľom je založiť kalifát, štát v ktorom vládne jediný
politický a náboženský vodca podľa islamského práva šária. Ich vodcom je Ibrahim
Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, skôr známy ako Abu Bakr al-Baghdadi a na
dosiahnutie ich cieľa používa Islamský štát brutálne násilie, pričom časté sú skupinové
popravy zoťatím hlavy, ukrižovaním alebo zastrelením.183 Intenzívne medializované
„vojenské úspechy“ lákajú sympatizantov z celého sveta, ktorí sa k Islamskému štátu
pridávajú. Len z Nemecka za posledný rok išlo bojovať do Iraku a Sýrie viac ako 200
ľudí.
V reakcií na tieto udalosti oznámil Barack Obama dňa 8. augusta 2014
autorizáciu leteckých úderov na Islamský štát po tom ako označil ich akcie ako
potenciálne nesúce znaky genocídy.184 Následne zorganizoval koalíciu približne
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šesťdesiatych štátov vrátane Európskej únie v cieľom poraziť Islamský štát. Do začiatku
marca 2015 bolo podniknutých viac ako 1,500 leteckých útokov, z toho asi 70%
americkými vojakmi.185
Nemecko sa na vojne proti Islamskému štátu podieľa dodávaním zbraní
kurdským vojakom a poskytnutím personálu, ktorý ich trénuje na používanie týchto
zbraní. Vojna proti islamskému štátu v Iraku je významná preto najmä z toho hľadiska,
že v nej Nemecko po prvý krát dodávalo zbrane do krízovej oblasti.186 V lete roku 2014
rozhodla nemecká vláda o exporte zbraní do Iraku v hodnote 70 miliónov eur. Popri
zbraniam poskytne Nemecko aj humanitárnu pomoc vo výške 50 miliónov eur, vyslanie
vojakov do Iraku však Angela Merkelová opakovane zamietla.187
Rozhodnutie

o exporte

zbraní

odôvodnila

kancelárka

humanitárnou

zodpovednosťou, ktorú má Európa voči ľuďom v tomto regióne. Zároveň poukázala na
to, že násilie v tomto regióne predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre celú Európu.188
Analýza prípadu
Na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN vyhlásil dňa 19. septembra
2014 Frank-Walter Steinmeier, že medzinárodné spoločenstvo musí medzi sebou
zosúladiť svoje aktivity a Nemecko je pripravené splniť svoju časť.189 Táto snaha
o spoluprácu medzi štátmi a na pôde medzinárodnej organizácie je v súlade s
princípmi konceptom multilateralizmu.
Nemecko sa však v prípade boju proti Islamskému štátu rozhodovalo popri tom
hlavne na základe vlastných záujmov a uprednostňovalo bilaterálne rokovania namiesto
multilaterálnych a rokovaní na pôde medzinárodných inštitúcii. Dňa 6. februára prijala
Angela Merkelová irackého premiéra Haider Al-Abadi aby spolu prerokovali postup
v boji proti Islamskému štátu.190 Preto nemecké konanie v tomto prípade bolo popri
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multilaterálnom zároveň aj bilaterálne a motivované pragmatickými záujmami.
Rozhodnutie predať zbrane rebelom bojujúcim proti Islamskému štátu je v rozpore
s princípmi antimilitarizmu, ktorý zásadne odmieta akékoľvek vojenské riešenie
konfliktu a preferuje cestu diplomacie. Preto aj keď Nemecko priamo svojimi vojakmi
nepodporilo vojenské riešenie konfliktu, jeho konanie sa nedá označiť ako
antimilitaristické.
Rovnako vojenské riešenie konfliktu nebolo odmietnuté ministrom zahraničných
vecí Steinmeierom, ktorý vyhlásil, že „ide o to, aby aj vojenské, ale takisto nie iba
vojenské opatrenia boli oslovené.“191 Nemecko preto podporilo vojenské nálety USA.
„Vzhľadom na humanitárnu katastrofu podporujeme cielené zásahy USA. Tiež na
zastavenie postupu ISIS v severnom Iraku sú opatrenia USA dôležité.“192
Koncept civilnej mocnosti odmieta vojenské riešenie konfliktu a preferuje cestu
diplomacie, multilateralizmu a dodržiavanie medzinárodného práva. Predaj zbraní do
krízových oblastí je proti tomuto konceptu. K diplomatickému riešeniu konfliktu Angela
Merkelová poznamenala, že v prípade Islamského štátu dialóg nie je možný, lebo „oni
chcú založiť kalifát a zahubia každého, kto myslí inak.“193 Preto možno zhodnotiť, že
konanie Nemecka celkovo nevykazuje známky normatívne riadeného rozhodovania aj
napriek snahe o multilaterálne jednanie na pôde OSN.
Omnoho výraznejšie rezonujú prvky pragmaticky riadeného rozhodovania sa, a to
hospodárske spojené s exportom zbraní. Ten bol v Nemecku vždy veľmi významný,
nakoľko je Nemecko podľa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum
mieru SIPRI tretím najväčším exportérom zbraní na svete, po USA a Rusku. Zostalo
ním aj napriek tomu, že v období počas rokov 2010-2014 bol export zbraní o 43% nižší
ako v rokoch 2005-2009, v roku 2014 však Nemecko dostalo veľké zákazky zo štátov
Blízkeho východu.194
V prípade boju proti Islamskému štátu Nemecko postupovalo hlavne pragmaticky
a zohľadňovalo najmä svoje vlastné záujmy.
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2.5 Vyhodnotenie
V tejto časti práce sú zhrnuté výsledky analýzy jednotlivých prípadov do
prehľadnej tabuľky, v ktorej sú v riadkoch vymenované prípady a v stĺpcoch 3 koncepty
normatívne

riadeného

rozhodovania

(multilateralizmus,

civilná

mocnosť,

antimilitarizmus) a pragmaticky riadené rozhodovanie.
Pokiaľ sa v danom prípade vyskytujú základné princípy spomínaných konceptov
normatívne riadeného rozhodovania, je to v tabuľke na príslušnom mieste určené
slovom „prítomný“. Ak prípad nevykazuje základné princípy spomínaných konceptov,
je to určené slovom „neprítomný“. Ak nie je možné jednoznačne určiť, či Nemecko
postupovalo v súlade s princípmi daných konceptov, táto situácia je v tabuľke určená
slovom „čiastočne prítomný“.
V stĺpci „pragmaticky riadené rozhodovanie“ je slovom „prítomné“ určený
prípad, v ktorom sa nachádzali prvky pragmaticky riadeného rozhodovania a slovom
„neprítomné“ prípad, v ktorom sa prvky pragmaticky riadeného rozhodovania
nevyskytovali.
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Pragmaticky
Normatívne riadené rozhodovanie

riadené
rozhodovanie

Prípad

Multilateralizmus

Civilná

Antimilitarizmus

mocnosť
Kancelár Helmut Kohl
Irak

čiastočne prítomný

neprítomný

neprítomný

prítomné

Kambodža

prítomný

prítomný

prítomný

prítomné

Somálsko

prítomný

prítomný

prítomný

prítomné

Bosna a

neprítomný

neprítomný

neprítomný

prítomné

Hercegovina
Kancelár Gerhard Schröder
Kosovo

OSN neprítomný,

neprítomný

neprítomný

prítomné

NATO prítomný
Afganistan

prítomný

prítomný

neprítomný

prítomné

Irak

čiastočne prítomný

prítomný

prítomný

prítomné

Kancelárka Angela Merkelová
Gruzínsko

prítomný

prítomný

prítomný

prítomné

Líbya

neprítomný

prítomný

prítomný

prítomné

Mali

čiastočne prítomný

neprítomný

Čiastočne

prítomné

prítomný
Irak

čiastočne prítomný

neprítomný

neprítomný

prítomné
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Záver
Spolková republika Nemecko prešla v období od svojho znovuzjednotenia až po
súčasnosť výraznou transformáciou v oblasti bezpečnostnej a zahraničnej politiky,
pričom ju významnou mierou formovali aj rozhodnutia o vojenskej účasti na akciách
svojich spojencov v zahraničí, ktoré boli prvé roky v Nemecku výrazne tabuizované
vzhľadom na jeho úlohu počas druhej svetovej vojny.
Predložená diplomová práca analyzuje najvýznamnejšie prípady za posledných
dvadsaťpäť rokov, v ktorých sa Nemecko muselo rozhodnúť o tom, či pošle svojich
vojakov na zahraničné misie. Vybrané prípady boli skúmané z dvoch hľadísk –
z hľadiska normatívne riadeného rozhodovacieho procesu a z hľadiska pragmaticky
riadeného rozhodovacieho procesu. Za normatívne riadené rozhodovanie bolo
považované také, ktoré vykazovalo známky konceptov multilateralizmu, civilnej
mocnosti alebo antimilitarizmu, ktoré boli zadefinované v prvej kapitole tejto práce.
Ako pragmaticky riadené rozhodovanie bolo chápané také, v rámci ktorého Nemecko
uprednostňovalo svoje vlastné záujmy pred vyššie uvedenými normatívnymi konceptmi,
pričom tieto záujmy boli najčastejšie motivované ekonomicky, geopoliticky alebo
snahou o získanie určitého statusu.
Po dôkladnom oboznámení sa s nemeckou bezpečnostnou a zahraničnou politikou
od znovuzjednotenia až po súčasnosť boli vybrané prípady, ktoré najviac rezonovali vo
vnútropolitických debatách, a to vojna v Golfskom zálive 1990/1991, Kambodža 1991,
Somálsko 1992, Bosna a Hercegovina 1992/1993, Kosovo 1999, Afganistan 2001, Irak
2003, Gruzínsko 2008, Líbya 2011, Mali 2013 a Irak – vojna proti Islamskému štátu
2014. Tieto boli rozdelené do troch podkapitol, z ktorých každá sa zaoberala obdobím
vlády jednotlivých spolkových kancelárov.
Každý prípad bol najprv charakterizovaný, zasadený do kontextu a následne
analyzovaný, pričom analýza sa zameriavala na hľadanie prvkov normatívne
a pragmaticky riadeného rozhodovania. Rozoberané boli prejavy najvýznamnejších
nemeckých politikov – spolkový kancelár, prezident, minister zahraničných vecí
a minister obrany, ďalej rozhovory s nimi pre najvýznamnejšie nemecké mienkotvorné
médiá (Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Deutsche Welle), ich citácie vo vyššie
spomínaných médiách, memoáre a publikácie odborníkov na nemeckú zahraničnú
politiku, ako sú Hanns W. Maull, Rainer Baumann alebo Lars Colschen.
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V nadväznosti na to boli vybrané argumenty, ktoré najviac rezonovali vo
vyhláseniach popredných nemeckých politikov a boli priradené k jednotlivým
konceptom buď normatívne riadeného rozhodovania alebo k pragmaticky riadenému
rozhodovaniu. V závere bolo vyhodnotené, ktoré prvky sa vyskytovali v danom prípade
a ktoré z nich prevládali. Tieto údaje boli prenesené do tabuľky v časti Vyhodnotenie,
ktorá predstavuje prehľadný výsledok analýzy všetkých skúmaných prípadov.
Limitácie predloženej práce spočívali v jej širokom časovom rámci, ktorý
neumožňoval výrazne hĺbkovú analýzu každého z jedenástich prípadov. Z tohto dôvodu
bolo zámerom autorky predovšetkým zdôrazniť najdôležitejšie fakty a motívy, ktoré
prevažovali

vo

v komplexnom

výrokoch
rámci

nemeckých

nemeckej

politikov

bezpečnostnej

a následne
a

ich

zahraničnej

analyzovať
politiky

od

znovuzjednotenia až po súčasnosť. Prínos práce pritom spočíva v skúmaní týchto
prípadov nielen pomocou normatívnych konceptov, ale zároveň aj zohľadňovaním
prvkov pragmaticky riadeného rozhodovania.
Z analýzy jednotlivých prípadov možno zhodnotiť, že aj keď normatívne
koncepty sa nenachádzali vo všetkých prípadoch, prvky pragmaticky riadeného
rozhodovania sú výrazne prítomné v každom prípade a v niektorých dokonca viedli
k nedodržaniu kontinuity nemeckej politiky zdržanlivosti a antimilitarizmu. Tento
poznatok je rozobraný v nasledujúcich odsekoch, ktoré analzyuj[ obdobia vlády
jednotlivých spolkových kancelárov a na záver sumarizujú celé obdobie posledných
dvadsiatich piatich rokov.
Prvý kancelár, ktorým sa predložená diplomová práca zaoberá, bol Helmut Kohl,
ktorý zastával tento post počas rokovaní o znovuzjednotení Nemecka a na čele vlády
zostal aj nasledujúce dve volebné obdobia v rokoch 1990 až 1998. Helmut Kohl už
počas negociácií o znovuzjednotení Nemecka musel rozhodnúť o smerovaní nemeckej
bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Z historických dôvodov bol v Nemecku veľmi
výrazný pacifizmus a antimilitarizmus, avšak najmä USA požadovali od Nemecka, aby
sa stalo ich „partnerom vo vedení“. To sa snažil Helmut Kohl splniť snahou o voľnejšiu
interpretáciu pripravovanej nemeckej ústavy, ktorá by povolila nasadenie nemeckých
vojakov aj mimo územia materského štátu. Po neúspechu tohto zámeru musel Helmut
Kohl odmietnuť účasť Nemecka na vojenskej akcii v Golfskom zálive, čo viedlo
k dočasnému zhoršeniu vzťahov s USA. Snahu o napravenie reputácie Nemecka ako
spoľahlivého partnera a získanie dôvery zahraničných partnerov preto bolo možné
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pozorovať

v nasledujúcich

troch

prípadoch:

Kambodža,

Somálsko

a Bosna

a Hercegovina, pričom posledné dva dokonca viedli k ústavným zmenám, ktoré povolili
takzvané out-of-area nasadenia nemeckých vojakov s tým obmedzením, že na ich
schválenie potrebovala vláda podporu spolkového snemu.
Postupné prekonávanie tabu týkajúceho sa účasti nemeckých vojakov na
zahraničných misiách eskalovalo počas vlády Helmuta Kohla a následne vyvrcholilo
v rozhodnutí o priamej účasti nemeckých vojakov na operácii v Kosove v roku 1999,
kde sa tak prvýkrát od druhej svetovej vojny Nemecko podieľalo na vojenskej akcii
svojim personálom, a to dokonca bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN v období vlády
kancelára Gerharda Schrödera. V tomto prípade Nemecko porušilo dovtedajšie
uprednostňovanie dodržiavania medzinárodného práva a mierového riešenia konfliktov
a dalo prednosť pragmatickým záujmom a demonštrácii toho, že je pripravené prebrať
na seba úlohu spoľahlivého partnera.
Po konflikte v Kosove muselo Nemecko reagovať na ďalšiu medzinárodnú krízu,
a to na teroristické útoky na USA v roku 2001, kde sa po apelovaní USA na článok číslo
5 Washingtonskej zmluvy opäť podieľalo svojimi vojakmi na vojenskej operácii
v zahraničí, a to po prvýkrát mimo územia Európy. Táto neúspešná akcia, ktorá
nedokázala splniť svoje stanovené ciele o obnovení mieru v krajine, a v ktorej zomrelo
mnoho nemeckých vojakov, vyvolala pobúrenie nemeckej verejnosti, a z toho dôvodu
keď USA požiadali Nemecko o podporu v Iraku v roku 2003, Gerhard Schröder
uprednostnil pragmatické rozhodovanie a snahu o udržanie postu spolkového kancelára
pred podporou USA, čím výrazne zhoršil politické vzťahy medzi týmito krajinami na
nasledujúce roky. V prípade vlády Gerharda Schrödera možno pozorovať dvojaký vplyv
pragmaticky riadeného rozhodovania na výskyt normatívnych prvkov – v prípade
Kosova negatívny, lebo viedol k zavrhnutiu normatívne riadeného rozhodovania,
a v prípade Iraku pozitívny, lebo snaha udržať si post kancelára viedla k výskytu prvkov
konceptov normatívne riadeného rozhodovania.
Z dôvodu zhoršených vzťahov s USA po odmietnutí účasti na vojenskej misii
NATO v Iraku v roku 2003 si Angela Merkelová pri nástupe do svojej funkcie v roku
2005 stanovila za jeden zo svojich hlavných cieľov obnovu transatlantického
partnerstva a zlepšenie vzťahov s USA. Zároveň však pre ňu z pragmatického hľadiska
boli veľmi dôležité vzťahy s Ruskom, ktoré uprednostnila pred USA v prípade vojny v
Gruzínsku a v Líbyi. Rovnako v Mali a v Iraku prevažovali skôr pragmatické,
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ekonomické záujmy (obchodné zmluvy a export zbraní) pred normatívnym
rozhodovaním. Výskyt prvkov normatívne riadeného rozhodovania možno preto
pozorovať len v prípadoch, keď to bolo v súlade s pragmatickými záujmami Nemecka.
Súhrnne z analýz jednotlivých prípadov v tejto práci možno zhodnotiť, že prvky
pragmaticky riadeného rozhodovania sú výrazné prítomné v nemeckej zahraničnej a
bezpečnostnej politike, a to či už snaha o získanie si rešpektu partnerov po
znovuzjednotení Nemecka (Kambodža, Somálsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo),
alebo ekonomické záujmy (Irak 1991, 2003 a 2014, Mali 2013), prípadne snaha o
udržanie dobrých vzťahov s Ruskom (Gruzínsko, Líbya).
Z troch konceptov

normatívne riadeného

rozhodovania sa najčastejšie

vyskytoval koncept multilateralizmu, teda uprednostňovanie riešenia konfliktov na pôde
medzinárodných inštitúcií, a to štyrikrát úplne a päťkrát čiastočne. V prípadoch, keď
boli prvky multilateralizmu len čiastočne prítomné (Irak 1990, Kosovo, Irak 2003, Mali
2013 a Irak 2014), jednalo Nemecko zároveň aj bilaterálne alebo unilaterálne.
Multilateralizmus bol neprítomný len v prípade Bosny a Hercegoviny, keď Nemecko
jednalo unilaterálne v prípade uznania nezávislosti Chorvátska a Slovinska bez
konzultácií na pôde medzinárodných organizácií a v Líbyi, kde sa rozhodovalo
samostatne a zdržalo sa hlasovania o rezolúcii 1973 Bezpečnostnej rady OSN.
Koncept civilnej mocnosti podľa Hannsa W. Maulla bol podľa kritérií
zadefinovaných v tejto práci prítomný celkom šesťkrát a neprítomný päťkrát, a to vždy
v prípade, keď Nemecko či už pasívne alebo aktívne podporovalo vojenské riešenie
konfliktu namiesto diplomatického, konkrétne v prípadoch Irak 1990, Bosna
a Hercegovina 1993, Kosovo 1999, Mali 2013 a Irak 2014.
S konceptom civilnej mocnosti je úzko spojený koncept antimilitarizmu, ktorý
predstavuje akúsi extrémizáciu konceptu civilnej mocnosti v zmysle absolútneho
odmietania vojenského násilia. Vo vybraných prípadoch bol pozorovaný päťkrát úplne,
raz čiastočne a v piatich prípadoch sa vôbec nevyskytoval – a to v tých istých, ktoré už
boli vyššie spomínané pri koncepte civilnej mocnosti. Jediný rozdiel bol v prípade
Afganistanu, kde Nemecko síce poslalo svojich vojakov na misiu NATO, čo je
v rozpore

s konceptom

antimilitarizmu,

avšak

Gerhard

Schröder

vo

svojich

vyjadreniach zdôrazňoval obnovenie mieru a civilizáciu spoločnosti ako hlavný cieľ
misie Resolute Support. Z tohto dôvodu je nemecká účasť v Afganistane v tejto práci
hodnotená v súlade s konceptom civilnej mocnosti.
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Vo väčšine prípadov bol prítomný aspoň jeden skúmaný koncept normatívne
riadeného rozhodovania, s výnimkou Bosny a Hercegoviny, kde sa nevyskytoval žiaden.
Prípady, v ktorých boli znaky všetkých skúmaných konceptov normatívne riadeného
rozhodovania, nasledovali väčšinou po prípadoch, kde sa znaky normatívne riadených
konceptov nenachádzali, alebo nachádzali len čiastočne. Je možné vypozorovať, že
prípady neobsahujúce prvky normatívne riadeného rozhodovania (Irak 1990, Bosna
a Hercegovina 1993, Kosovo 1999)195 vyvolali vo verejnosti pobúrenie a požadovanie
menšej angažovanosti Nemecka v zahraničí, čo viedlo k väčšiemu výskytu prvkov
normatívne riadeného rozhodovania v prípadoch po nich nasledujúcich.
Prvky pragmaticky riadeného rozhodovania boli prítomné vo všetkých
skúmaných prípadoch a ovplyvnili rozhodovanie nemeckých politikov v dvoch smeroch
– v snahe vyhnúť sa priamemu zapojeniu sa do konfliktu (hospodárske záujmy a
ochrana hospodárskych vzťahov – Irak 1990, Gruzínsko, Líbya, Mali, Irak 2014, snaha
o priaznivé volebné výsledky – Irak 2003, Líbya) a v snahe naopak prispieť nemeckou
účasťou (snaha o vybudovanie si rešpektu u partnerov – Kambodža, Somálsko, Bosna
a Hercegovina, Kosovo, Afganistan).
V odpovedi na výskumnú otázku tejto práce, či prevládali pri rozhodovaní
o vyslaní

nemeckých

vojakov

na

zahraničné

misie

v

časovom

rámci

od

znovuzjednotenia po súčasnosť skôr normatívne prvky v súlade s princípmi
multilateralizmu, civilnej mocnosti a antimilitarizmu, alebo skôr pragmatické prvky,
možno zhodnotiť, že prvky pragmaticky riadeného rozhodovania boli prítomné
v každom zo skúmaných prípadov a priamo ovplyvnili výskyt prvkov normatívne
riadeného rozhodovania, a to rovnako pozitívnym, ako aj negatívnym smerom.
Tento záver môže byť základom pre budúci výskum pragmaticky riadeného
rozhodovania Nemecka, ktorý je v domácej, ako i zahraničnej odbornej literatúre
nedostatočne rozpracovaný. Predložená diplomová práca môže slúžiť ako základ pre
skúmanie jednotlivých prípadov do hĺbky, čo z dôvodu obmedzeného rozsahu tejto
práce nebolo možné. Vzhľadom na súčasné krízy na Ukrajine, v Sýrii a Iraku, ktoré tiež
poukazujú na preferenciu vlastných záujmov Nemecka a kontinuitu Merkelovej politiky
zdržanlivosti, možno predpovedať dôležitosť tohto výskumu nielen z hľadiska minulých
prípadov, ale aj pre účely prognózy budúceho zahraničnopolitického smerovania a
konania Nemecka.
195

Mali a Irak 2014 sú vynechané, nakoľko sú príliš aktuálne a nemožno tak pozorovať ich účinky do
budúcna.
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Summary
This diploma thesis deals with German security and foreign policy in the period
from its reunification in 1990 until now, with the focus on deployment of German
soldiers abroad. The aim of this thesis is to analyse eleven most important cases in the
last twenty five years that have shaped the German security and foreign policy - Gulf
war 1990/1991, Cambodia 1991, Somalia 1992, Bosnia and Herzegovina 1992/1993,
Kosovo 1999, Afghanistan 2001, Iraq 2003, Georgia 2008, Libya 2011, Mali 2013 and
Iraq – war against the Islamic state – 2014.
The analysis focuses on decision making processes and attempts at finding out,
whether in the decision making process were prevailing normatively guided factors
corresponding with concepts of multilateralism, civilian power and antimilitarism or
pragmatic guided factors regarding rather economical, geopolitical or other interest.
Each of the chosen cases is analysed using single-case studies and in each of these
eleven cases the speeches of the most important German politicians (the Chancellor, the
President, the Minister of Defense and the Minister of Foreign Affairs) are subjected to
analysis in order to find the dominating arguments that have been used by the
aforementioned politicians. Other important sources for this thesis were interviews with
these politicians, their quotations in influential German media and official websites of
the Ministry of Defense, the Federal Chancellery and the German military – die
Bundeswehr. The cases are divided into three subchapters following the terms of office
of German Chancellors and the findings are concluded in a form of a table.
The conclusion of this thesis is that the pragmatic factors were present in every
case and directly influenced it. The occurrence of normatively guided factors of
concepts of multilateralism, civilian power and antimilitarism was present only when it
was in line with the pragmatic factors. However, the cases with little or no occurrence of
normatively guided factors (Gulf War 1990/1991, Bosnia and Herzegovina 1992/1993,
Kosovo 1999, Afghanistan 2001, Libya 2011) were usually followed by cases with
higher occurrence of normatively guided factors cause by the disapproval of German
public and the attempt of Chancellors to win elections and stay in their position.
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Prílohy
Príloha č.1: Počet vojakov v nemeckých vojenských kontingentoch v zahraničí

STÄRKE DER DEUTSCHEN EINSATZKONTINGENTE

Einsatz

Resolute Support

Einsatzgebiet

Afghanistan,

Stärke

davon

davon

Frauen

Reservisten

davon FWDL

826

63

67

0

Usbekistan
KFOR

Kosovo

694

73

75

7

Active Fence

Türkei

259

20

10

0

UNMISS

Südsudan

16

0

1

0

UNAMID

Sudan

9

0

0

0

OAE

Mittelmeer

-

-

-

-

UNIFIL

Libanon

136

10

5

3

EUTM Mali

Mali

151

12

11

0

MINUSMA

Senegal, Mali

8

0

1

0

Atalanta

Horn von Afrika

300

33

11

17

EUTM SOM

Somalia

8

0

1

0

Ausbildungsunterstützung

Nordirak

57

1

0

0

Irak

Zdroj:
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP
3I5EyrpHK9pPKUVL3UzLzixNSSKiirpKoqMSMnNU-_INtREQD2RLYK/
Stav ku 30.3.2015
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Príloha č.2: Ďalšie misie nemeckých vojakov v zahraničí

WEITERE MISSIONEN/UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN

Einsatz/Mission

Einsatzgebiet

Stärke

UNAMA

Afghanistan

3

STRATAIRMEDEVAC

Deutschland

41

EUCAP NESTOR

Horn von Afrika

1

MINURSO

Westsahara

4

Zdroj:
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP
3I5EyrpHK9pPKUVL3UzLzixNSSKiirpKoqMSMnNU-_INtREQD2RLYK/
Stav ku 30.3.2015
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Príloha č. 3: Prehľad aktuálnych zahraničných misií Bundeswehru

INTERNATIONALE EINSÄTZE

Einsatz

Bezeichnung

Einsatzgebiet

Erstes

aktuelles

Mandats-

Mandats-

Mandat1

Mandat

ende2

ober-

vom
RSM

Resolute Support Mission

Afghanistan,

grenze2

01.01.15

01.01.15

31.12.15

850

Usbekistan
KFOR

Kosovo Force

Kosovo

12.06.99

05.06.14

11.06.15

1.850

ACTIVE FENCE

Operation Active Fence

Türkei

14.12.12

29.01.15

31.01.16

400

UNMISS

United Nations Mission in

Südsudan

08.07.11

13.11.14

31.12.15

50

Sudan

15.11.07

13.11.14

31.12.15

50

Mittelmeer

14.11.03

18.12.14

31.12.15

500

Libanon

20.09.06

25.06.14

30.06.15

300

Mali

28.02.13

26.02.15

31.05.16

250

Senegal, Mali

28.02.13

25.06.14

30.06.15

150

Westsahara

16.10.13

16.10.13

30.04.15

20

Somalia

03.04.14

26.03.15

31.03.16

20

European Union Naval

Horn von

19.12.08

22.05.14

31.05.15

1.200

Force – Operation

Afrika und

Atalanta

angrenzende
29.01.15

29.01.15

31.01.16

100

South Sudan
UNAMID

United Nations / African
Union Mission in Darfur

OAE

Operation Active
Endeavour

UNIFIL

United Nations Interim
Force in Lebanon

EUTM Mali

European Union Training
Mission in Mali

MINUSMA

United Nations
Multidimensional
Integrated Stabilization
Mission in Mali

MINURSO

United Nations Mission
for the Referendum in
Western Sahara

EUTM Somalia

European Union Training
Mission in Somalia

NAVFORAtalanta

Seegebiete
Ausb. Irak

Ausbildungsunterstützung

Nordirak

Irak

Zdroj:
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP
3I5EyrpHK9pPKUVL3UzLzixNSSKiirpKoqMSMnNU-_INtREQD2RLYK/
Stav ku 30.3.2015
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Úvod do témy:
Nemecko od porážky utrpenej v druhej svetovej vojne vystupovalo ako
pacifistická krajina, ktorá odmietala vysielať svoje vojenské jednotky do zahraničia.
Situácia sa začala meniť v roku 1990 po znovuzjednotení Nemecka, keď postupne čoraz
viac misii bolo vyslaných za hranice Nemecka. V súčasnosti je viac ako 6000
nemeckých vojakov v zahraničí, čo je druhý najvyšší počet európskych vojakov v
zahraničí, hneď po Veľkej Británii. Podobne sa Nemecko stáva čoraz výraznejším
exportérom moderných zbraní do zahraničia, pričom od pôvodnej zásady neexportovať
zbrane do nestabilných regiónov sa výrazne vzďaľuje najmä exportmi zbraní do Izraelu,
ktoré majú dlhú tradíciu. Merkelovej doktrína z roku 2011 vyvolala tiež rozsiahle
debaty medzi verejnosťou, nakoľko presadzuje export zbraní do krízových oblastí, aby
si s ich pomocou sami vedeli zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť, čo výrazne protirečí
dovtedajšej politike.
Na druhej strane Nemecko zahájilo v roku 2011 rozsiahlu reformu vojenských
zložiek, ktorej cieľom je vybudovanie menšej profesionálnej armády. V roku 2011 bola
zrušená branná povinnosť. Rovnako Nemecko dáva na obranu v prepočte na hlavu len
okolo 500 eur, čo je menej ako Veľká Británia, Francúzsko alebo dokonca Grécko. Toto
číslo je až nezvyčajne nízke s ohľadom na to, že ide o najsilnejšiu európsku ekonomiku.
Túto tému diplomovej práce som si vybrala kvôli jej rozporuplnosti, ktorá ma
fascinuje. Rovnako už dlhodobo prejavujem záujem o dianie v Nemecku a o nemecký
jazyk, ktorý sa učím od svojich siedmych rokov. Téma militarizácie Nemecka bola
mnoho dekád vnímana verejnosťou ako "tabu" a podľa mnohých tak Nemecko zaspalo
čas, ked sa malo zmeniť na vojenskú veľmoc. Po zdržaní sa hlasovania v Bezpečnostnej
rade OSN ohľadom Líbye v roku 2011 je navyše z pohľadu NATO považované za
nespoľahlivého partnera. Na to, aby sme mohli robiť predpovede do budúcnosti a určiť,
či sa Nemecko militarizuje alebo naopak demilitarizuje, potrebujeme najprv spoznať
minulosť a prítomnosť. A o ich analýzu sa pokúsim vo svojej práci.
Cieľ práce
Cieľom práce je analýza bezpečnostnej politiky Spolkovej republiky Nemecko v období
od roku 1990 až po súčasnosť. Na jej základe sa pokúsim zistiť, či Nemecko za
posledných vyše 20 rokov ukazuje prvky militarizácie alebo demilitarizácie.
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Výskumná otázka
Prebieha v Nemecku militarizácia alebo demilitarizácia?
Metodológia
Jadro mojej práce bude rozdelené na šesť častí podľa šiestich vlád od roku 1991:
1991 - 1994

4. Kohlov kabinet

1994 - 1998

5. Kohlov kabinet

1998 - 2002

1. Schröderov kabinet

2002 – 2005

2. Schröderov kabinet

2005 – 2009

1. Merkelovej kabinet

2009 – súčasnosť

2. Merkelovej kabinet

V každej časti určím najdôležitejšie udalosti, ktoré znamenali prelom v
nemeckej bezpečnostnej politike (Irak, Afghanistan, Kosovo, Líbya, Mali,...). Každú
časť budem skúmať ako samostatnú prípadovú štúdiu, pričom sa zameriam najmä na
diskurzívnu analýzu najvýznamnejších parlamentných debát, vyhlásení vlády a
ministerstiev obrany a zahraničných vecí. Rovnako budem skúmať články v
najdôležitejších mienkotvorných nemeckých médiách (der Spiegel, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, die Welt, Süddeutsche Zeitung,...).
Skúmanie

jednotlivých

vlád

budem

vykonávať

pomocou

modelu

3

najdôležitejších osôb v oblasti nemeckej bezpečnostnej politiky krajiny: spolkový
kancelár, spolkový minister zahraničných vecí a spolkový minister obrany.
Zároveň sa budem snažiť identifikovať dva druhy faktorov, ktoré vplývali na
dôležité rozhodnutia politikov v danej dobe. Ide o externé faktory (tlak NATO, euróspka
obranná politika,...) a interné (verejná mienka, zbrojársky priemysel, ...)
V práci sa tiež zameriam na pojem „Zivilmacht“, ktorý predstavuje defenzívny
prístup k použitiu moci a systematické budovanie vzťahov na základe medzinárodného
práva, ktorý je výrazne prítomný v histórii nemeckej bezpečnostnej politiky, a budem
skúmať, či v Nemecko stále pretrváva, alebo nastáva od neho odklon.
Súčasne sa budem venovať pojmom militarizácia a demilitarizácia a v závere
práce vyhodnotím, ku ktorému z nich v súčasnosti Nemecko smeruje.
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Zdroje:
V mojej práci budem ako základ používať najmä parlamentné debaty, vyhlásenia vlády
a ministerstiev obrany a zahraničných vecí, prejavy spolkových kancelárov, ministrov
zahraničných vecí a obrany, ktoré sú dostupné na oficiálnych stránkach týchto inštitúcii.
Rovnako budem sledovať najdôležitejšie média v krajine (der Spiegel, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, die Welt, Süddeutsche Zeitung,...) a analyzovať články v nich
uverejnené, ktoré sa týkajú nemeckej obrannej politiky, nasadení nemeckých vojakov v
zahraničí a názorov verenosti (protesty, prieskumy verejnej mienky,...). Ďalej budem
používať

významné monografie napísané na túto tému, rovnako ako aj Nemeckú

ústavu (Grundgesetz) a jej výklad z hľadiska bezpečnosti a vojenských zásahov.
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