
Tato práce se zabývá dánskou zahraniční a bezpečnostní 

politikou ve 20. století. Dánsko bylo ve středověku hlavní 

skandinávskou mocností, ale po sérii porážek se jeho území výrazně 

zmenšilo. Proto začalo vést politiku neutrality jako prostředek 

k zajištění své bezpečnosti. Slavila úspěch během první světové války, 

ale naprosto selhala za druhé světové války. Ta se stala zlomovým 

bodem změny v dánské bezpečnostní politice, neboť po skončení této 

války země definitivně opustila svou politiku neutrality a radikálně 

změnila chápání zajištění své bezpečnosti. Politika neutrality 

vycházela z předpokladu, že pokud Dánsko nebude nikoho ohrožovat, 

nikdo jiný ani nebude mít důvod vnímat zemi jako nebezpečí a proto ji 

chtít napadnout. Toto pojetí bylo především možné v období 

multipolárního uspořádání světa. Po skončení druhé světové války se 

toto uspořádání změnilo v bipolární, kdy zbyly pouze dvě 

znepřátelené supervelmoci. Vzhledem ke geostrategické poloze země 

v této nové situaci již nebyla politika neutrality jako prostředek jištění 

bezpečnosti možná a tak bylo Dánsko nuceno přiklonit se na jednu 

stranu velmocenského soupeření. Země si vybrala USA a vstoupila do 

jimi založené kolektivní obranné aliance -NATO.

V době studené války se Dánsko především snažilo zmírňovat 

mezinárodní napětí mezi velmocemi a vedlo spíše politiku „stavění 

mostů“ a politiku ne-provokace Sovětského svazu. Ta byla výsledkem 

geostrategického umístění země v těsné blízkosti SSSR a dozníváním 

tradice politiky neutrality. Vojenské plány zemí Varšavské smlouvy 

ukázaly, že Dánsko mělo reálnou představu o hrozícím nebezpečí 

v případě války mezi východním a západním blokem. Pro SSSR bylo 

důležité kontrolovat dánské úžiny. Země měla být napadena 

a poražena v první fázi války, zároveň se toto území mělo stát 

předmostím pro další útok proti Norsku a dále západní Evropě. Tyto 

plány dále potvrdily, že politika neutrality by v tomto mezinárodním 

uspořádání nebyla vhodná k zajištění bezpečnosti země, protože 

Varšavská smlouva se ve svých útočných plánech obávala jen
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vojensky silných neutrálních států, jakými byly např. Švédsko. 

Dánsko není bránitelné samotné bez spojenců, proto by v případě 

konfliktu Varšavská smlouva nebrala ohled na jeho neutralitu 

a zaútočila by na něj. V tomto ohledu tedy Dánsko zvolilo pro 

zajištění své obrany nejvhodnější politiku -  ač velmi nerado.

Po skončení studené války zůstala jediná velmoc, mluvíme 

tedy o unipolárním uspořádání světa. Dánsko poprvé ve své historii 

zažilo a zažívá pocit bezpečí, kdy nemá bezprostředního nepřítele. 

Země toho plně využila a výrazně rozšířila pojem své bezpečnosti také 

o zbytek světa. Nyní Dánsko chápe zajištění svého bezpečí skrze 

zajištění mírového vývoje v celém světě a důležitým nástrojem se 

stala prevence a předcházení konfliktům. Země vychází z konceptu, že 

také takové hrozby, jako slabé, nedemokratické státy, organizovaná 

kriminalita, terorismus mohou ohrozit dánskou bezpečnost. Toto 

východisko také ovlivnilo současnou zahraniční a bezpečnostní 

politiku, která se nyní stala velmi aktivní a zaměřila se na prosazování 

svých hodnot. Dánsko se tak stalo jedním z největších zastánců 

rozšíření Evropské Unie s cílem, že začlenění zemí střední a východní 

Evropy do západních demokratických struktur zajistí jejich 

demokratický vývoj a tím se eliminuje vznik potenciální hrozby 

z jejich strany. Zároveň se Dánsko začalo velmi intenzivně účastnit 

nejrůznějších operací pod hlavičkou OSN, nově také pod vedením 

NATO. Hlavním dánským bezpečnostním garantem zůstaly USA, 

které je v unipolárním světovém upořádání třeba podporovat, což má 

za následek, že se Dánsko účastnilo dokonce operací v Afghánistánu 

a v Iráku, která již byla vedena pouze tzv. koalicí dobrovolných států 

pod vedením USA. Podle mého názoru Dánsko naprosto plně využilo 

nové příznivé situace k zajišťování své bezpečnosti a opustilo svou 

váhavou politiku z doby studené války, kdy obávalo jasněji vyjádřit 

svou podporu svému nejdůležitějšímu spojenci.


