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ÚVOD 

 Podle údajů Dánského statistického úřadu žije v Dánsku v současnosti 626070 lidí bez 

dánského občanství, což představuje více než 10% dánské populace. Z tohoto důvodu je 

v Dánsku otázka imigrace velice citlivým tématem. Jak z pohledu imigrantů, kteří musí podle 

nejnovějších zákonů plnit mnoho kritérií k získání povolení k dlouhodobému pobytu či 

k získání podpory v začátcích, tak z pohledu rodilých Dánů, kteří musí najít řešení problémů 

s integrací nově vznikajících menšin a mnoha kulturních rozdílů, které multikulturní společnost 

přináší. Velice významnou roli v tomto procesu představuje Dánská lidová strana (dále jen 

DLS). DLS je politology označována za pravicově populistickou a od svého vzniku roku 1995 se 

velice kriticky vyjadřuje proti imigrantům v Dánsku a dánské imigrační politice jako takové. 

Tato strana se staví do pozice ochránce dánských kulturních hodnot, přikládá velký význam 

královské rodině a dánské církvi, a nepřeje si Dánsko jako multi-etnickou společnost. Od roku 

2001 byla třetí nejvíce volenou stranou a podporou vládní koalice získala DLS velký vliv na 

tvorbu nových imigračních a integračních zákonů. Stále častějším tématem jsou v Dánsku také 

debaty týkající se islámu a imigrantů muslimského původu. Proti této menšině se také velice 

radikálně staví DLS. Hrozbu muslimského fundamentalismu a zvětšujícího se počtu muslimů 

v Dánsku používá DLS i ve svých předvolebních kampaních.  

 Dánsko je definováno jako „welfare state“, česky sociální stát, což je vysvětlováno jako 

stát, který usiluje o dobré životní podmínky svých občanů. To v případě Dánská představuje 

bezplatná zdravotní péče, nárok na 100% náhradu platu v případě nemoci, podporu 

v nezaměstnanosti a mnoho jiných benefitů pro obyvatele Dánska. Společně s vysokou životní 

úrovní to dělá z Dánska velice populární zemi pro imigranty z celého světa. Tento systém byl 

však v minulosti často zneužíván (viz kauza somálských přistěhovalců), což vedlo k nárůstu 

anti-imigračních tendencí ve společnosti a k nárůstu popularity DLS. Toto téma je velice 

aktuální také proto, že volební podpora DLS neustále narůstá a v současnosti by ji v 

parlamentních volbách dalo hlas přibližně 20% voličů. Ve volbách do Evropského parlamentu 

je její volební podpora ještě větší a s podporou 25% voličů bude mít nejspíš nejvíce hlasů ze 

všech dánských politických stran.  

 Cílem práce je analýza Dánské lidové strany a jejího vlivu na imigrační politiku Dánska. 

Práce se bude zabývat směřování dánského parlamentu před a po vzniku Dánské lidové strany 

a působení této strany při rozhodování parlamentu. V souvislosti s DLS se také zaměřím na 



 

imigraci v Dánsku, na migraci v průběhu dějin Dánska a množství imigrantů před a po vstupu 

této strany do dánského parlamentu. 

 Metoda užitá při vypracování této práce je případová studie. Používám ji jak v případě 

popisu imigrace v Dánsku, definice stranického systému a vysvětlení politického vývoje 

v dánském parlamentu, tak v případě analýzy historického vývoje, postavení a významu 

Dánské lidové strany. Hlavními výzkumnými otázkami práce jsou: Jak a jakým způsobem 

ovlivnila Dánská lidová strana rozhodování dánského parlamentu? Jaké jsou důsledky 

směřování dánské imigrační politiky po vstupu Dánské lidové strany do parlamentu?  

1 DÁNSKÁ IMIGRAČNÍ POLITIKA A IMIGRACE V DÁNSKU 

1.1 Historický vývoj v otázce imigrace v Dánsku 

Historicky se Dánsko neřadilo mezi přistěhovalecké země, dánské obyvatelstvo bylo 

výrazně homogenní a mělo silné národní povědomí. Tak to fungovalo přinejmenším až do 80. 

let 20. století, kdy došlo k prudkému nárůstu počtu imigrantů, a to především neevropského 

původu. V podstatě i myšlenka welfare state (česky: sociální stát), tak jak funguje v Dánsku, je 

historicky založena na občanské solidaritě a sounáležitosti.  

1.1.1 První skupiny imigrantů  

Od počátku 16. století do Dánska nejčastěji migrovaly rodiny holandských farmářů. V 

17. století to byly povětšinou židovské skupiny z různých zemí na pozvání krále Kristiána IV., 

který věřil, že to pomůže Dánskému obchodu. V polovině 17. století také začíná do Dánska 

přicházet mnoho Němců a vzhledem k tomu, že to tak přetrvalo až do 19. století, měli němečtí 

přistěhovalci poměrně podstatný vliv na ekonomický a kulturní vývoj Dánska. V polovině 19. 

se navíc přistěhovalecké skupiny rozšířily o Poláky a Švédy, často přijíždějící za vyhlídkou práce 

či náboženských výhod. I když nejsou známá přesná čísla, předpokládá se, že k roku 1885 žilo 

v Kodani přibližně 8% přistěhovalců. Tyto skupiny se mezi několika generacemi v průběhu času 

povětšinou asimilovaly. (Hedetoft, 2006) 

Migrace 20. století představovali především váleční uprchlíci a to v různých vlnách. 

První a druhá světová válka do Dánska přivedla především uprchlíky z východní Evropy, židy 

různých národností a Němce. V 70. letech potom Dánsko poskytlo azyl přibližně 1000 

uprchlíkům z Chile a Vietnamu. V důsledku Studené války, dění na Dálném Východě a změn 



 

celosvětového uspořádání Dánsko v 90. letech přijalo různé skupiny Rusů, Iráčanů, Maďarů 

Libanonců a dalších. Až do počátku 90. let byli imigranti v Dánsku poměrně vítáni, změna ale 

nastala s nárůstem počtu imigrantů z rozvojových zemí.  

Vstupem Dánska do EU roku 1973 bylo také umožněno přistěhovat se do Dánska 

občanům ostatních členských zemí. Toto platilo pro občany Finska, Norska, Švédska a Dánska 

již od roku 1952, kdy mezi sebou tyto země uzavřely dohodu, která umožňovala občanům 

skandinávských zemí volný přechod přes hranice.  

1.1.2 Změny v imigrační politice od roku 1973 

V roce 1973 se také poprvé objeví snaha omezit tok přistěhovalců do Dánska a to 

v důsledku hromadného příchodu imigrantů za účelem práce. Tato vlna začala v 60. letech 20. 

století a byli to především přistěhovalci z Turecka, Pákistánu, Jugoslávie a Maroka. Počet 

přistěhovalců z těchto zemí za období od roku 1960 do 1973 je odhadován přibližně na 15000. 

(Hedetoft 2006) 

S nárůstem nezaměstnanosti od roku 1973 narůstal nátlak na řešení důsledku 

přítomnosti početných skupin přistěhovalců za prací v Dánsku. V roce 1979 byla na toto téma 

v parlamentu otevřena debata s účelem „Zvážení práv a povinností přistěhovalců za prací a 

řešení problémů sociálních, pracovních a jiných spojených s problematikou těchto imigrantů“. 

Po dlouhé debatě se vláda shodla na tom, že doba se změnila a že výraznějším problémem je 

integrace imigrantů a jejich rodin do dánské společnosti. Vláda se Sociálně demokratickou 

stranou nepovažovala za nutné kvůli tomu zřizovat speciální orgány pouze pro imigranty a 

zastávala názor, že je to jeden ze sociálních problémů Dánska a bude proto také řešen v rámci 

dánského „welfare“ systému. Přes tendenci rovnosti podmínek imigrantů s Dány si stát 

vyhrazoval právo požadovat od přistěhovalců znalost dánského jazyka, a už tehdy tento faktor 

ovlivňoval udělování povolení k trvalému pobytu. (Brochmann and Hagelund, 2012) 

Původně bylo dánské právo na občanství pouze „jus sanguinis“, to znamená, že 

občanství novorozence je odvozeno od občanství rodičů. Po zkušenostech s uprchlíky po  II. 

světové válce však mnoho zemí aplikovalo různé možnosti naturalizace „jus domicili“, to 

znamená, že po nějaké době pobytu v zemi získá uprchlík či přistěhovalec právo zažádat o 

udělení občanství daného státu. Tyto změny proběhly i v Dánsku z části i proto, aby se 

vyrovnalo mezinárodním podmínkám a nařízením. Získat dánské občanství naturalizací lze po 



 

vyplnění žádostí, v šedesátých letech k tomu byl potřeba trvalý pobyt v Dánsku po dobu 7 let, 

znalost dánštiny a čistý trestní rejstřík. S dánským občanstvím získává takto naturalizovaný 

imigrant všechna sociální práva a výhody „welfare state“ stejné, jaké má každý jiný dánský 

občan. I když se Dánský „welfare state“ tváří v současnosti hodně uzavřeně vůči 

přistěhovalcům, měla dánská vláda v 70. letech tendence se podmínkami imigrantů zabývat a 

zlepšovat je. V roce 1976 například vešel v platnost zákon, který uděloval právo na příspěvky 

na dítě a podporu pro rodiny všem dětem a mladistvým žijícím na území Dánska bez ohledu 

na národnost. Už v 70. letech se v Dánsku objevil jev známý až do současnosti. V debatách na 

téma přistěhovalectví a integrace není vyhrazeno mnoho prostoru pro možnost konfliktu mezi 

nátlakem na asimilaci a multikulturalismem. V Dánsku se již od té doby od imigrantů očekávala 

co největší asimilace do společnosti. (Brochmann and Hagelund, 2012)  

V roce 1983 byl přijat nový Cizinecký zákon, který byl označen za jeden 

z nejhumánnějších ve světě, přesto vyvolal debaty na mnoho témat. Byl totiž tvořen levicovou 

vládou Sociálních demokratů, ale přijat byl pravicovou „čtyřlístkovou“ vládou, která 

upřednostňovala ekonomické problémy nad imigrací a tak zákoník ponechala téměř beze 

změny. Zákoník obsahoval zákony zjednodušující získání povolení k trvalému pobytu, 

zmírňoval pravidla pro uprchlíky na dánském území a velice debatovaným zákonem bylo i 

přiznání práva na „opětné slučování rodin“. Rok po přijetí zákoníku dramaticky vzrostl počet 

žadatelů o azyl v Dánsku. Počet tzv. spontánních žadatelů o azyl vzrostl z 332 v roce 1983 na 

4312 žadatelů v roce 1984 a na 8698 žadatelů v roce 1985. V důsledku nárůstu byl mnoha 

politiky vyjadřován požadavek na zpřísnění Cizineckého zákona a to také i z obavy z islámské 

rebelie. V 80. letech byla však dánská společnost v názorech na imigraci mnohem umírněnější 

než dnes, v novinách často vycházeli články zastávající se práv imigrantů a uprchlíků. Noviny 

Jyllands-Posten, které v budoucnu vyvolají krizi otisknutím dvanácti karikatur Mohameda, 

v roce 1984 napsali: 

 „…neodešli ze své země jen tak pro zábavu… Dánsko akceptuje příliš málo uprchlíků… 

ve srovnání s populací země jako Švédsko, Belgie a Švýcarsko přijímají třikrát až čtyřikrát více 

uprchlíku než my…“  

Neustále narůstající počet žádostí o azyl, a to zejména v důsledku zákona o re-unifikaci 

rodin, vedl ke zpřísnění Cizineckého zákona v roce 1986 a znovu v roce 1992.  



 

V roce 1981 bylo imigrantům žijícím na území Dánska po dobu 3 let uděleno právo volit 

a být voleni ve volbách na lokální úrovni. Tento zákon byl kritizován s tím, že tyto práva by 

měla náležet pouze dánským občanům, byly však obhájeny argumenty, že to poslouží 

urychlení integrace. V roce 1984 byly navíc přijaty zákony stanovující hodiny dánštiny pro 

imigranty, tato výuka je bezplatná a v některých případech dokonce povinná. (Brochmann and 

Hagelund, 2012) 

Narůstající společenský tlak, především ve spojení s uprchlíky, vyústil v roce 1993 

v politický problém, známý jako „Tamilská aféra“.  V roce 1987 dánský ministr spravedlnosti 

Erik Ninn-Hansen rozhodl odmítnout právo na využití zákona o re-unifikaci rodin tamilských 

uprchlíků. Toto rozhodnutí však přijal bez jakékoliv konzultace a v konfliktu s Cizineckým 

zákonem. Tento konflikt se dostal do povědomí po více než roce, kdy se o něj začal zajímat tisk 

a Rada pro dánské uprchlíky. V roce 1990 bylo většinou parlamentu rozhodnuto a vyšetřování 

aféry a 14. ledna 1993 bylo rozhodnuto, že Ninn-Hansen jednal nelegálně. To vyústilo 

v rezignaci vlády Poula Schlütera a politickým impeachmentem Ninn-Hansena, který byl 

později odsouzen ke čtyřem měsícům ve vězení. I když není „Tamilská aféra“ problémem 

imigrační politiky, jako taková dokonale vystihuje nálady a smýšlení v Dánsku od konce 80. let. 

V otázkách imigrace a integrace se v parlamentu levice a pravice rozdělila na dva opoziční 

tábory a mezi nimi stála Sociálně demokratická strana, která měla hodně potíží 

s rozhodováním o tom, jak s nově příchozími obyvateli do „welfare state“ zacházet. (Busck a 

Poulsen, 2002) 

1.1.3 Imigrace v Dánsku jako jedno z hlavních politických témat  

Se vznikem Dánské lidové strany v roce 1995 a s její soustavnou kritikou imigrace a 

imigrační politiky toto téma nabralo na váze. V roce 1998 se stalo jedním z hlavních 

předvolebních témat. Ve společnosti panovala čím dál větší nespokojenost s výší sociálních 

dávek a různých benefitů pro přistěhovalce. Veřejná debata na toto téma byla vyvolána 

článkem o somálské rodině žijící v Dánsku. Byla to rodina Somálce se dvěma manželkami a 

jedenácti dětmi, která ročně dostala benefity v hodnotě 631 724 Dánských korun což je 

v přepočtu přibližně 2,2 miliónu Kč. Článek se snažil upozornit na to, jak velký představuje 

dánský „welfare“ systém prostor pro jeho zneužití a kolik ročně Dánsko investuje do podpory 

a různých benefitů pro přistěhovalce. I proto byl roku 1998 přijat Integrační zákon. Byl v něm 

například plán pro geografické rozmístění uprchlíku, a přiděloval lokálním autoritám 



 

zodpovědnost za jejich umístění, introdukční programy a dohled nad jejich integrací. 

Nejvýznamnější součástí bylo zavedení integračních benefitů, které byly podstatně nižší než 

předchozí sociální dávky.  

Ve volbách roku 2001 měly otázky imigrace rozhodující váhu a vedly k vítězství 

pravicových stran. Ty začaly ještě více zpřísňovat podmínky ke vstupu do země a zvyšovaly 

nátlak na integraci přistěhovalců, kteří již v Dánsku žili. Důkazem velké váhy problematiky 

migrace byl i vznik Ministerstva pro uprchlíky, migraci a integraci. Nejkontroverznějším ze 

všech nových zákonů bylo „pravidlo 24 let“. To znamenalo, že cizinec se mohl ke své manželce 

či manželovi přistěhovat do Dánska pouze pokud byl věk obou vyšší než 24 let. Navíc byly 

přidány další požadavky na důkazy o zdomácnění a finanční nezávislosti. Tyto zákony sklidily 

mnoho kritiky i v mezinárodním měřítku a změnily image Dánska z tolerantní a „welfare“ 

společnosti na zemi, která je nepřátelská a odmítavá k cizincům. (Brochmann and Hagelund, 

2012) 

Roku 2002 byl představen koncept se jménem „Start Help“. Integrační benefity 

přistěhovalců tím byly sníženy na úroveň podpory, kterou běžně v Dánsku obdrží studenti. 

Toto pravidlo platilo kromě imigrantů i pro dánské občany, jenž žili v zahraničí po dobu delší 

než sedm let. Toto opatření mělo vést v motivaci a větší snaze migrantů o to, aby si našli práci.   

Dalším významným konfliktem, který ovlivnil debaty na téma přistěhovalců především 

z muslimských zemí, byla tzv. „Jallands-Posten Mohamedova krize“. Tato krize vypukla 30. září 

2005 zveřejněním 12 karikatur znázorňujících proroka Mohameda. Zobrazovat Mohameda je 

většinou islámských tradic označováno za rouhání a hřích, proto tento čin vyvolal velkou vlnu 

kritiky a nesouhlasu. Organizace Muslimů v Dánsku sepsala petice na islámských ambasádách 

v Dánsku. „Mohamedova krize“ se dostala do médií po celém světě a v lednu a únoru se začaly 

objevovat protesty na různých místech světa, z nichž některé vyústily v násilí a způsobily více 

než 200 případů úmrtí. Saudská Arábie, Kuvajt a dalších země dálného východu začaly 

bojkotovat výrobky dánských společností a firem dalších zemí, které byly obviněny z urážky 

proroka Mohameda. Velkou součástí tohoto konfliktu na druhé straně byla debata o svobodě 

slova, který je v Dánsku garantován ústavou již od roku 1849. Na známku podpory byly tyto 

karikatury posléze otištěny v novinách různých zemí světa. (Henkel 2010) 



 

V březnu roku 2006 byla uvedena změna s názvem „pravidlo 300 hodin“. Toto pravidlo 

se týkalo všech vdaných či ženatých příjemců státní podpory v nezaměstnanosti nad 25 let a 

celkově všech, kteří pobírali podporu v nezaměstnanosti déle než dva roky. Stanovovalo, že 

pokud tito lidé nechtějí přijít o podporu v nezaměstnanosti, musí ročně odpracovat alespoň 

300 hodin bez nároku na honorář. Roku 2008 bylo toto pravidlo zpřísněno na 450 hodin.   

Rok 2008 také znamenal přijetí přísnějších zákonů pro žádost o dánské občanství 

naturalizací. Žadatel musí mít trvalé bydliště na území Dánska a to po dobu minimálně devíti 

let. Musí dokázat znalost dánštiny na vysoké úrovni doloženou certifikáty ze zkoušek na jedné 

z dánských jazykových škol. Musí dokázat dostatečnou znalost dánské historie a kultury 

složením zkoušky z dánského občanství a doložit to certifikátem. Žadatel musí dokázat, že je 

schopen se sám živit po dobu minimálně jednoho roku a nesmí pobírat státní podporu déle 

než po dobu šest měsíců v období pěti let před podáním žádosti. Nesmí být ani dlužníkem či 

být odsouzen za nějaký trestný čin. Dále musí žadatel podepsat dokument, ve kterém přísahá 

oddanost Dánsku a dánské společnosti a ve kterém se zavazuje respektovat dánské hodnoty a 

zákony. K získání dánského občanství se žadatel musí také vzdát svého původního občanství. 

(Zpráva o migraci a přistěhovalectví v Dánsku k roku 2012) Reakcí na tyto zákony byla kritika a 

četné protesty.  

Výrazné zpřísňování imigrační politiky od roku 2001 je mimo jiné způsobeno trendy ve 

společnosti a změnami v názorech politických stran. Za tvrdší zákony se totiž začala zasazovat 

i Sociální demokracie, která byla do té doby spíše umírněná. Celosvětové události poslední 

doby, jako je válka s terorismem, narůstající skupiny imigrantů muslimského původu v Evropě 

či ekonomická krize, jsou spíše olejem do ohně v debatách na toto téma.  

1.2 Menšiny a jejich velikost 

Od voleb 15. září 2011 je v Dánsku u moci levicová vláda tří stran v čele se Sociálně 

demokratickou stranou. I když má levicový blok umírněnější postoje k otázkám imigrace a 

„welfare state“, v důsledku vývoje posledních let nelze očekávat jakékoliv zmírňování 

imigračních zákonů. Větší vstřícnost lze však vidět v celkovém nárůstu počtů udělení azylu, 

povolení k trvalému pobyt a dánského občanství mezi lety 2011 a 2012.  

Každý rok zpracovává Imigrační servis statistickou zprávu osahující detailní čísla 

ohledně žádosti o azyl, slučování rodin a imigrace. Ve zprávě z léta 2013, hodnotící rok 2012, 



 

je napsáno, že pouze za rok 2012 bylo uděleno 55 982 povolení k pobytu. Nejpočetnějšími 

národnostmi žádajícími o povolení k pobytu byli Poláci (5199), Rumuni (4613), Američani 

(3282), Němci (3145) a Indové (2913), po nich pak Litevci, Číňané, Ukrajinci, Filipínci, Bulhaři, 

Španělé, Britové, Francouzi, Italové a patnáctou nejpočetnější národností byli Maďaři. Více než 

polovina z těch, kteří obdrželi povolení k pobytu, byli občané ze zemí EU či EEA (Evropský 

hospodářský prostor). Počet žadatelů o azyl vzrostl z 3806 v roce 2011 na 6184 v roce 2012. 

Nejvíce z nich pocházelo ze Somálska, Sýrie, Afghánistánu, Srbska a Iránu. Ze všech žádostí 

bylo vyhověno 2583, to je o 334 více než v roce 2011. O žádost k pobytu z důvodu re-unifikace 

rodin zažádalo 6196 žadatelů a 3170 z nich bylo vyhověno. Nejpočetnějšími národnostmi 

žádajícími o tento druh povolení k pobytu byli občané Thajska, Filipín, Afghánistánu, Sýrie a 

Turecka. (Zpráva o migraci a přistěhovalectví v Dánsku k roku 2012) 

Na základě informací Dánského statistického úřadu žije k prvnímu čtvrtletí roku 2014 

v Dánsku 476 059 přistěhovalců a 150 011 potomků přistěhovalců. Podle těchto údajů 11,13% 

obyvatel Dánska nemá dánské občanství. Ze 476 059 přistěhovalců pochází 199 829(42%) ze 

západních zemí (Země EU+ Andora, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Švýcarsko, Vatikán, 

Kanada, USA, Austrálie a Nový Zéland), z ostatních zemí pak pochází 276 230(68%) imigrantů. 

Nejpočetnějšími menšinami v Dánsku jsou Turci, Poláci, Němci a přistěhovalci z Bosny 

a Hercegoviny. Jenom těchto pět menšin dohromady tvoří 3,26% dánského obyvatelstva. 

Národnost  Přistěhovalci Potomci přistěhovalců 

Procento z obyvatelstva 

Dánska 

turecká 32364 28877 1,10% 

polská 32017 4 501 0,65% 

německá 28738 3150 0,57% 

irácká 21112 9381 0,54% 

Bosna a 

Hercegovina 17344 5200 0,40% 

Tabulka 1: Pět nejpočetnějších menšin v Dánsku 

Dalšími menšinami většími než deset tisíc jsou přistěhovalecké skupiny 

z Rumunska, Iránu, Švédska, Velké Británie, Afghánistánu, Pákistánu, Libanonu, Somálska a 

Thajska. (Web Dánského statistického úřadu, Q1 2014)  



 

1.2.1 Uprchlíci 

Zvláštní skupinu v Dánsku představují uprchlíci, kteří do Dánska nepřicházejí za 

zlepšením svých životních podmínek, ale z důvodu útěku před útlakem a ohrožením jejich 

života v zemích svého původu. Vzhledem k tomu, že až do roku 1984 bylo v Dánsku uprchlíků 

velice málo, dostávali azyl na základě jejich země původu a ne podle individuálního posouzení 

situace každého uprchlíka. V roce 1979 byly zavedeny „kvóty pro uprchlíky“ na základě dohody 

mezi Agenturou pro uprchlíky pod záštitou Spojených národů (UN) s názvem UNHCR a 

Dánskem. To slíbilo organizaci UNHCR kvótu na přijetí 500 uprchlíků ročně. Toto číslo se 

v průběhu času zvyšovalo. Pozice uprchlíků se však nárůstem počtu „spontánních uprchlíků“ 

žádajících o azyl v Dánsku v roce 1984 změnila. Mnoho jejich práv a benefitů bylo zpřísněno 

v roce 1998 Integračním zákonem a postupným zpřísňováním práva na „opětovné 

sjednocování rodin“. Podmínky uprchlíků se ještě zhoršily v roce 2001 vlivem DLS na migrační 

zákony, kdy došlo ke snížení kvót přijímaných uprchlíků na původní číslo 500 uprchlíků ročně 

z roku 1979. I přesto bylo v roce 2012 Dánsko mezi horními deseti zeměmi v počtu přijatých 

uprchlíků.(Výroční zpráva UNHCR z roku 2012)  

1.3 Imigrační zákony 

Dva nejdůležitější zákony pro dánské právo o migraci a integraci představuji Cizinecký 

zákon a Integrační zákon. Cizinecký zákon upravuje především pravidla pro vstup cizinců do 

země a podmínky ovlivňující udělení povolení k pobytu. Integrační zákon pak upravuje proces 

integrace přistěhovalců do dánského systému. Do roku 2010 stanovoval Integrační zákon 

pouze zákony opatřující podmínky uprchlíku a podmínky pro opětné sjednocování rodin 

uprchlíku a přistěhovalců, ale nejnovější změny zahrnuly i přistěhovalce za prací a jejich rodiny. 

K zákonům o imigraci patří mimo jiné i Zákon o dánském občanství, Zákon o kurzech dánštiny 

pro plnoleté cizince, Zákon o obecních a regionálních volbách. (Jensen eds. 2011)  

1.3.1 Cizinecký zákon 

Tento zákoník stanovuje pravidla pro vstup a pobyt v Dánsku pro všechny skupiny států 

na základě smluv mezi Dánském a jinými zeměmi. Nejaktuálnější verze je v platnosti datována 

k 25. červnu 2013. Od své předchozí verze, která je výsledkem politického směřování průběhu 

posledních 20 let, se příliš neliší. Určuje pravidla pro získání azylu, povolení k pobytu a veškerá 

pravidla k získávání finančních podpor a případných penalizací při nedodržení pravidel.  



 

1.3.2 Integrační zákon  

Hlavním cílem Integračního zákonu je dát prostor nově příchozím cizinců do Dánska 

k zapojení se do dánské společnosti co nejlépe a nejrychleji. Toho by mělo být dosaženo skrz 

„integrační úsilí“. To je založeno na zodpovědnosti každého cizince se integrovat do dánské 

společnosti, asistenci a ujištění o tom, že se cizinec může podílet na všech sférách dánského 

společenského života a je rovný dánským občanům, asistenci dánského státu 

s osamostatněním přistěhovalce, schopností se sám financovat a pochopením dánské kultury 

a jejích hodnot. Tento cíl je často kritizován za svou nekonkrétnost a také za to, že si je i místy 

protichůdný. Takto pojatá integrace se dá chápat dokonce třemi rozdílnými pohledy, které 

definují rozdílné cíle: zapojení se do společnosti, soběstačnost a taky porozumění základním 

normám a hodnotám. Dánsko totiž neumožňuje mnoho prostoru menšinám a jenom 

výjimečně jim přiznává nějaká speciální práva. Historicky je ve společnosti nastaven požadavek 

na začlenění cizinců do dánské společnosti a jejich „podánštění“. Pokud není menšina schopna 

osvojit si zvyky a hodnoty dánské společnosti, není možné ji považovat za plně integrovanou. 

V roce 2010 byly do Integračního zákona zakomponovány dva dodatky. Bylo zde stanoveno, 

že úspěšná integrace je podmínkou k získání trvalého povolení k pobytu. Ten druhý zdůrazňuje 

zodpovědnost každého cizince za vlastní integraci. I když pojem „úspěšná integrace“ není blíže 

definován, ze souvislosti vyplývá pravděpodobná spojitost s bodovým systémem, který byl 

uveden v srpnu roku 2010. 

Tento bodový systém umožnil získat cizincům žijícím na území Dánska po dobu 4 let 

povolení k trvalému pobytu, pokud se jim podaří splnit několik požadavků. Pokud uspějí 

v jazykové zkoušce, dosáhnou určité úrovně vzdělání, zapojením se do společenského života, 

účastí na pracovním trhu a ekonomickou nezávislostí. Pokud se jim však tyto požadavky 

nepodaří splnit, následuje penalizace snížením jejích podpory v nezaměstnanosti, různými 

pobídkami nebo nuceným přesunem do země jejich původu. Vedlejším účinkem bodového 

systému je zvýšená tendence rozdělovat přistěhovalce na ty „dobré“ a „špatné“. (Jensen eds. 

2011) 

1.3.3 Pravidlo 24 let 

Zákon přijatý v roce 2002, který zvyšuje věk z 18 na 24 pro uplatnění práva na 

shledávání novomanželů v případě, že je jeden z novomanželu nedánského původu.  



 

1.3.4 Zákon o obecních a regionálních volbách 

Od roku 1981 mají všichni přistěhovalci a uprchlíci aktivní i pasivní volební právo na 

úrovní obecních a regionálních volbách po uplynutí 3 let jejich legálního pobytu na území 

Dánska. V roce 2010 byla doba potřebná na nabytí tohoto práva zvýšena na 4 roky z důvodu 

změn v Integračním zákonu. 

1.3.5 Start-Help 

„Start-Help“ je systém finanční podpory, který byl uveden v platnost roku 2002. Platí 

pro všechny cizince a dánské občany, kteří nežili v Dánsku sedm z posledních osmi let. Tato 

finanční podpora je však podstatně nižší než běžná sociální podpora nezaměstnanosti 

v dánském „welfare státe“ a navíc ji většina Dánů žijících v cizině po dobu delší sedmi let 

nepotřebuje. Proto byl tento balíček kritizován za zhoršování podmínek přistěhovalců a 

zvyšování nátlaku na jejich finanční nezávislost. Navíc byl organizacemi zabývajícími se 

přistěhovalectvím obviněn, že vede k chudnutí a snižování životní úrovně imigrantů.  

1.3.6 Dánské občanství 

Dánské občanství je novorozencům udělováno na základě občanství jejich rodičů (jus 

sanguinis). Možnost dvojitého občanství je v Dánsku vyloučena. Pravidla pro získání dánského 

občanství byla několikrát ztížena - v roce 2006 zavedením „Integrační smlouvy“ a v roce 2007 

zavedením „Integrační zkoušky“.  

2 STRANICKÝ SYSTÉM DÁNSKA 

 Od počátku 60. let se v Dánsku často objevuje kritika úpadku stranického systému. O 

tom svědčí i řídnoucí členské základny jednotlivých stran po roce 1960. Od té doby se však 

politické strany několikrát změnily. Vliv na tento vývoj mělo posílení významu zájmových 

organizací, členství Dánska v několika mezinárodních organizacích, nárůst významu médií a 

neustálý hospodářský a společenský vývoj. Někteří připisují rozpad stranického systému 

samotnému parlamentarismu v jeho dánské verzi. (Busck Poulsen, 2002) I když od roku 2000 

volební účast přesahuje 80% dánské populace, většinou je názor veřejnosti na politiku 

v Dánsku spíše negativní. 

V Dánsku funguje princip negativního parlamentarismu, což umožňuje existenci 

menšinových vlád v případě, že v parlamentu nepřevládá většina, která by jí vyhlásila 

nedůvěru. Menšinové vlády v těchto případech často využívají podpory menších stran a 



 

různých kompromisních dohod. Díky tomu však v Dánsku existuje spíše více stran v politickém 

centru, které často spolupracují jak s levicovými, tak pravicovými stranami a mění své názory 

podle převládajících názorů v dánské společnosti, jak se stalo například i v otázce migrace.  

Vznik stran jako je Venstre, Sociální demokratická strana (dánsky Socialdemokraterne), 

Dánská sociálně liberální strana (V dánštině Det Radikale Venstre) a Konzervativní lidová 

strana (dánsky Det Konservative Folkeparti) se datuje již před rok 1953, kdy byla změněna 

ústava a dvoukomorový parlament nahrazen jednokomorovým. Od té doby je v parlamentu 

(dánsky Folketinget) 175 křesel rozdělováno ve volbách mezi dánskými stranami, další čtyři 

místa si mezi sebe rozdělují dva zástupci z Grónska a dva zástupci z Faerských ostrovů. Až do 

voleb v roce 2001 byla vždy nejvíce volenou stranou Sociálně demokratická strana. Dále je 

v současnosti v parlamentu Socialistická lidová strana (dánsky Socialistik Folkeparti), která je 

v parlamentu od roku 1960. Mezi mladšími stranami je Dánská lidová strana (dánsky Dansk 

Folkeparti), která je od voleb roku 2001 v parlamentu v zastoupení třetí největší. Nejmladší 

stranou v parlamentu, která vznikla jako reakce a snaha o zmírnění agresivní antiimigrační 

politiky DLS, je Liberální aliance (dánsky Liberal Alliance). Červeno-zelená aliance (dánsky 

Enhedslisten) je strana vzniklá složením Dánské komunistické strany, Levicových socialistů a 

Strany socialistických pracovníků, v parlamentu je od roku 1994. (Evropská volební databáze) 

Před volbami roku 2011 byly strany rozděleny na Červenou (levicovou) alianci a na 

Modrou (pravicovou alianci). Toto dělení aliancí vystihuje rozdělení dánských stran na 

politickém spektru na levicové a pravicové. V Dánsku však bylo od vzniku parlamentu utvořeno 

již mnoho kompromisních koalic, a proto je velice časté, že se strany přesouvají na politickém 

spektru podle toho, kdo je právě u vlády.  

V tabulce jsou strany seřazeny podle posledních výsledků ve volbách roku 2011. Číslo 

znázorňuje počet získaných křesel a barva znázorňuje příslušnost v Červené či Modré alianci.   

Politická strana/ rok 

voleb 1981 1984 1987 1988 1990 1994 1998 2001 2005 2007 2011 

Venstre 20 22 19 22 29 42 42 56 52 46 47 

Sociálně demokratická 

strana 59 56 54 55 69 62 63 52 47 45 44 

Dánská lidová strana  x x x x x x 13 22 24 25 22 



 

Dánská sociálně liberální 

strana 9 10 11 10 7 8 7 9 17 9 17 

Socialistická lidová 

strana  21 21 27 24 15 13 13 12 11 23 16 

Červeno-zelená aliance x x x x 0 6 5 4 6 4 12 

Liberální aliance  x x x x x x x x x 5 9 

Konzervativní lidová 

strana 26 42 38 35 30 27 16 16 18 18 8 

Křesťanská lidová strana  4 5 4 4 4 0 4 4 0 0 0 

Centrální demokrati  15 8 9 9 9 5 8 0 0 0 x 

Strana pokroku  16 6 9 16 12 11 4 0 x x x 

Tabulka 2: Politické strany v Dánsku a jejich popularita v průběhu let (NOHLEN, STÖVER, 2010) 

3 DÁNSKÝ PARLAMENT 

3.1 Politický vývoj  

V roce 1953 byla v Dánsku zavedena nová ústava. Poslední důležitější změny 

základního zákona Dánska proběhly v letech 1915 a 1920. Sociální demokracie a Venstre se 

pokoušely o revizi již v roce 1939, k tomu však nakonec nedošlo, protože změny nebyly 

odhlasovány v občanském referendu.  

Jedním z hlavních předmětů změn byl dvoukomorový parlamentní systém. Dolní 

komora (Folketing) měla pravomoci rozhodovat a horní komora (Landsting) sankciovala. Pro 

zachování horní komory argumentovaly Konzervativní strana a Venstre, nejspíše i proto, že jej 

v předválečném období ovládaly. Nakonec se však všechny strany na odstranění horní komory 

shodly. Byla také ustanovena možnost vyhlášení poradního referenda, kterou parlament 

v budoucích letech využil v souvislosti s EU. Byla založena také pozice ombudsmana, který měl 

na starosti stížnosti občanů a dodržování administrativních rozhodnutí státu. Navíc byla 

upravena pozice Grónska a jeho postavení vůči Dánsku. Ústava roku 1953 zatím nebyla příliš 

revidována a stále plátí. Za nejhlavnější důvod trvalosti Dánské ústavy, je často označován fakt, 

že ústava příliš nedefinuje praktický výkon politiky. Téměř vůbec se nezabývá politickými 

stranami či jinými mocenskými centry. (Busck Poulsen, 2002) 

Několik změn však prodělaly různé části volebního zákona. Co se týče věkové hranice, 

byla v roce 1953 stanovena na 23 let, v roce 1961 to bylo upraveno na 21 let, roku 1971 byla 



 

znovu snížena na 20 a v roce 1978 na současných 18 let. Dále byl ještě poněkud upraven nárok 

na zbytkové mandáty. 

3.1.1 Od zavedení nové ústavy v roce 1953 až do vstupu do EU v roce 1973 

V šedesátých letech začalo docházet k postupnému politickému přerodu, mělo na to 

vliv jak dění ve společnosti, tak i vznik nových politických stran. Vznikla Socialistická lidová 

strana (Socialist Folkeparti) s cílem stočit spolu se Sociální demokracií dánskou politiku do leva. 

I když společně ve vládním kabinetu nezasedly, v období 1966-1968 vládla Sociální demokracie 

s podporou Socialistické lidové strany v tzv. „rudém kabinetu“. Zklamaná z nenaplnění cíle 

strany se část členů Socialistické lidové strany odtrhla a založila stranu Levicových socialistu 

(Venstresocialisterne), která byla na politickém spektru ještě více vlevo. Pravicová část 

politické scény se zase bouřila v podobě tzv. rindalismu. To bylo hnutí vzniklé okolo roku 1964, 

se jménem po svém zakladateli Petru Rindalovi, který začal kritizovat státní investice do 

umění, finanční podporu pro umělce a vznik ministerstva kultury. Toto se dá považovat za 

jednu z prvních kritik dánského „welfare state“. Od roku 1953 až do 1968 byla v Dánsku 

nepřerušená řada sociálnědemokratických vlád. V důsledku zvýšené kritiky „welfare state“, 

narostla po roce 1964 podpora pravicových stran a díky tomu ve volbách roku 1968 vzešla 

pravicová vládní koalice Konzervativců a Venstre. Pravicová vláda však nedostála svých slibů a 

v následujícím období výdaje státu výrazně narostly. Tato situace předznamenala budoucí 

změny na dánské politické scéně počátku sedmdesátých let. V té době také politické dění 

v Dánsku hodně ovlivnilo rozhodování o vstupu do EHS (současná EU), což bylo nakonec 

v referendu schváleno. V  roce 1973 se Dánsko stálo součástí EU, toto téma však zůstalo 

ožehavým tématem v dánské politice až do současnosti. (Busck Poulse, 2002) 

Vývoj do roku 1973 pro Dánsku představoval období rozvoje v mnoha nových 

oblastech života, integrace do mezinárodních organizací, rozvoje kultury, technologické 

revoluce v zemědělství a růstu úrovně školství a sociální struktury.  Hrubý národní produkt 

Dánska mezi lety 1954 až 1973 narostl téměř na dvojnásobek a většina dánské společnosti 

předpokládala, že Dánsko bude pokračovat v tomto trendu.   

3.1.2 Vývoj od roku 1973 do roku 2001   

Na konci roku 1973 však v Dánsku nastala hospodářská krize. To ovlivnil například 

nárůst cen ropy o 25%, všem zemím, které ve válkách v Izraeli vyjádřily podporu Izraeli. 

V důsledku jejich podpory, byl totiž snížen přísun ropy z arabského trhu o 25%, a tím došlo k 



 

nárůstu ceny. Ekonomický útlum zasáhl i ostatní země OEDC a měl vliv i na zvýšení nestability 

v dánském parlamentu. Začala narůstat nezaměstnanost, v důsledku dalších krizí se zadlužení 

Dánska neustále zvětšovalo a skutečná konjuktura Dánska nastala znovu až okolo roku 1992. 

Vlády se začaly často střídat a situace se nezlepšila ani v osmdesátých letech, kdy se stala 

předmětem politické debaty otázky bezpečnostní a mezinárodní politiky. Od roku 1985 je 

dánská veřejnost znovu rozdělována především názory na směřování ve vztahu k EU a taky 

problematiky přistěhovalectví.  

Od počátku krize přicházely různé vlády s různými řešeními, šlo především o snahu 

kombinace tradiční keynesiánské hospodářské politiky s různými hospodářskými opatřeními. 

Od prosince 1973 do února 1975 vládla Venstre, ta byla do srpna 1978 vystřídána kabinetem 

Sociální demokracie, do října 1979 byla vládní koalice Venstre a Sociální demokracie a potom 

do září 1982 byla vláda Sociální demokracie. Časté střídání stran u vlády a očekávání brzkého 

konce ekonomické krize vedlo Dánsko do čím dál větší zadluženosti. V roce 1980 překročil 

dánský dluh sto miliard. Zadlužení státu se stalo klíčovým tématem pravicových stran a to 

vedlo k vytvoření tzv. „čtyřlístkové vlády“ složené z Konzervativců, Venstre, Křesťanské lidové 

strany (Kristelight Folkeparti) a Středových demokratů (Centrum-Demokraterne).  

Po roce 1973 se navíc v politickém spektru objevilo mnoho různých politických 

protestních uskupení. To se projevilo i ve volbách 4. prosince 1973, které jsou v Dánsku občas 

nazývány „volebním zemětřesením“. Do dánského parlamentu (Folketingu) bylo zvoleno deset 

politických stran, z toho pět bylo nových. Byly to Dánská komunistická strana (DKP) a Právní 

svaz (Retsforbundet), které se do parlamentu vrátily především díky své kampani proti EU. 

Dále se tam objevily i tři nové pravicové protestní strany, Křesťanská lidová strana (Kristeligt 

Folkeparti), Středoví demokraté (Centrum-Demokraterne) a Strana pokroku 

(Fremskridtspartiet). Největší podporu z nich získala Strana pokroku v čele s Mogensem 

Glistrupem pro své provokativní výroky a útoky na státní systém. Strana však byla těžko 

zařaditelná na tradiční pravo-levou politickou osu a i přes to, že získala 28 mandátů, ji ostatní 

strany nedovolily získat reálný politický vliv. 

Politické směřování Dánska se s nástupem „čtyřlístkové vlády“ v roce 1982 obrátilo 

doprava. Hlavním tématem se stalo hluboké státní zadlužení. Došlo k osekání státních výdajů 

a hlavní pozornost byla soustředěna na veřejnou sféru. Za hlavní důvod zadluženosti Dánska 

byl označen „welfare state“. Pravým důvodem přetrvávající krize bylo však dlouhodobé státní 



 

zadlužování za účelem udržení blahobytu a následné úroky, které nakonec vedly k jejímu 

prodloužení. Vláda byla ovlivněna myšlenkami neoliberalismu, a proto kritizovala státně řízené 

hospodářství. Došlo k odklonu od úsilí vytvořit větší sociální a ekonomickou rovnost a spíše 

začala být vyzdvihována svobodná ekonomická iniciativa občanů. Nástrojem posílení 

konkurenceschopnosti se staly škrty ve veřejném rozpočtu, zrušení automatické valorizace 

mezd, snížení podpory v nezaměstnanosti a jiná úsporná opatření. Tato opatření byla úspěšná 

a už během jednoho roku došlo k výraznému poklesu úrovně inflace i úrokové míry. 

 Díky úspěšnosti svých opatření získala čtyřlístková koalice vysokou volební podporu ve 

volbách v letech 1984 a 1987. Od voleb 1988 získala moc koalice stran Vestre, Konzervativců 

a Sociálně liberální strana a po volbách roku 1990 se zúžila na vládu Venstre a Konzervativců. 

Všechny vlády od roku 1982 řídil ve funkci premiéra Poul Schülster, jeho období vlády skončilo 

roku 1993 v důsledku aféry známé v dánských dějinách jako „tamilská kauza“ (Tamilsagen). 

 I když řešila ekonomická opatření pravicové vlády inflaci a konkurenceschopnost 

dánských podniků, ta nejchudší část obyvatelstva tím byla zasažena spíše negativně. Poklesl 

cen nemovitostí a došlo k chudnutí střední a nižší třídy obyvatelstva, to vedlo ke snížení 

poptávky a výroby a tím pádem došlo k nárůstu nezaměstnanosti. Vysoký hospodářský útlum 

byl však obětí za lepší platební bilanci a postupnou orientaci dánských firem na export. V roce 

1990 byla nezaměstnanost 9,7% a v roce 1993 se dokonce vyšplhala na 12,2%. 

 Správnost kroků pravicové vlády byla dokázána roku 1990, kdy vyšlo Dánsko poprvé po 

sedmadvaceti letech schodku platební bilance s přebytkem 9,3 miliard. Své úspěchy si však 

pravicová vláda ani premiér Schlüter příliš neužily, protože v lednu 1993 premiér rozpustil 

vládu kvůli vyhrocení Tamilské kauzu (viz imigrace v Dánsku).  

 Po pádu Venstre a konzervativců v lednu 1993 vytvořily Sociální demokraté, Sociálně 

liberální strana, Středoví demokrate a Křesťanská lidová strana většinovou vládu. Po volbách 

27. září 1994 tato vláda pokračovala bez Křesťanské lidové strany, která se do Dánského 

parlamentu nedostala. Od Vánoc 1996, kdy koalici opustili i Středoví demokraté, vládla 

Sociální demokracie a Sociálně liberální strana a tato vláda se udržela až do voleb v roce 2001.  

 Nová vláda v mnohém pokračovala v politice předchozí pravicové vlády, významnou 

iniciativou byl „zákon o dlouhodobé dovolené“. To podle zákona opravňovalo zaměstnance 

požádat o dlouhodobou dovolenou a po dobu dovolené pobírat státní podporu, přičemž jeho 



 

práci za něj dělal někdo jiný. Zákon měl zlepšit situaci na pracovním trhu, což se také vydařilo. 

Do roku 1998 klesla nezaměstnanost na 7,4%.  

 V 90. letech dorazila do Dánska mezinárodní hospodářská konjuktura a toto období 

bylo označováno za „druhý zlatý věk Dánska“. Podle údajů Dánského statistického úřadu 

(Danmarks Statistik) byl v roce 1996 hrubý domácí produkt tisíc miliard nebo také 190 tisíc na 

hlavu, včetně novorozenců a důchodců. I když se vládě Sociální demokracie s  Venstre dařilo a 

ekonomická situace země nemohla být lepší, opozice na ní neustále útočila, to se ještě zhoršilo 

ze vznikem Dánské lidové strany v roce 1995. Už ve volbách 11. března 1998 se předpokládalo, 

že tato vláda svou pozici již neobhájí. I když se jí to nakonec podařilo, popularita pravicových 

opozičních stran začala narůstat a ve volbách roku 2001 se tento úspěch již neopakoval. (Busck 

Poulsen, 2002) 

3.2 Současná situace v dánském parlamentu 
Výsledek voleb v roce 2001 je pro Dánsko v mnoha směrech jedinečný. Bylo to poprvé 

od roku 1924, kdy nejvíce hlasů nezískala Sociální demokracie (Dánsky Socialdemokratiet), ale 

umístila se až druhá za stranou Venstre. Dále jsou tyto volby významné i tím, že dochází ke 

znatelným změnám v dánském politickém myšlení. To se projevuje celkovým nárůstem 

popularity pravicové části politického spektra a tvorbou vládní koalice složené pouze 

z pravicových stran, což se v Dánsku událo poprvé od roku 1901. Vliv na tento výsledek měla 

určitě i narůstající problematika imigrace v médiích a její politizace, o což se nejvíce zasloužila 

Dánská lidová strana. Nátlak na otázku imigrace v období voleb byl zajisté vyhrocen i 

teroristickými útoky z 11. září 2001. Strana Venstre a Sociální demokracie vytvořila 

menšinovou vládu s podporou Dánské lidové strany. Po volbách byl zřízeno  Ministerstvo pro 

uprchlíky, přistěhovalce a integraci a jeho hlavní zodpovědností byly Cizinecký a Integrační 

zákon. Bylo navíc přijato mnoho zákonů zpřísňujících situaci imigrantů a žadatelů o azyl. 

Nejkontroverznější z nich je „pravidlo 24 let“. (Meret, 2006) 

Nejspíš i proto, že vláda svými zákony odhadla ducha doby, obhájila ve volbách 8. února 

2005 vládní koalice Venstre a Sociální demokracie s podporou Dánské lidové strany svou 

pozici. Důkazem souhlasu širší veřejnosti předchozím volebním obdobím a jeho politikou byl 

nárůst popularity DLS. 



 

Volby 13. listopadu 2007 znamenaly pro premiéra Anderse Fogh Rasmussena třetí 

vítězství a třetí vládní období v čele menšinové vlády Venster a Sociální demokracie s pomocí 

DLS. Před volbami se objevila nová strana se jménem Nová Aliance, jejíž hlavní prioritou bylo 

omezit vliv Dánské lidové strany a její nátlak na přísnější imigrační politiku. V těchto volbách 

měla nejvyšší nárůst popularity u voličů Sociální lidová strana, která krátce po volbách vyjádřila 

podporu levicového bloku v čele se sociálními demokraty. 

V září roku 2011 došlo po deseti letech ke změnám ve vládním kabinetu, většinu získala 

centrálně-levicová koalice Sociálních demokratů, Sociálně-liberální strany a Sociálně lidové 

strany. Nástup nové centrálně-levicové vlády znamenal především odstřihnutí Dánské lidové 

strany k vlivu na rozhodování ve vládě a tím i konec jejího neustálého nátlaku na zpřísňování 

imigračních zákonů.  

4 DÁNSKÁ LIDOVÁ STRANA  

4.1 Vznik  

Dánská lidová strana (Dánsky Dansk Folkeparti; dále už jen DLS) vznikla 5. října roku 

1995. Tato strana byla založena Piou Kjaersgaard spolu Poulem Noerdgaardem, Olem 

Donnerem, Kristianem Thulesenem Dahlem and Peterem Skaarupem. Pia Kjaersgaard až do té 

doby stála v čele jiné pravicově populistické strany se jménem Strana pokroku (dánsky 

Fremskridspartiet), v této straně figurovali i její kolegové a spoluzakladatelé DLS. (Susi Meret, 

2006) Proto se dá Strana pokroku považovat za předchůdce DLS a je pro definování názorů a 

politiky strany nezbytná. V pozdějších letech se tyto strany svým směřováním a názory na 

imigraci poměrně odlišují.  

Strana pokroku byla založena Mogensem Glistrupem již roku 1972 a ve volbách roku 1973 

uspěla s 15,9% hlasů. V té době byla Strana pokroku spíše zformována jako strana odporu 

proti platbě daní (se snahou o úplné odstranění daně z příjmu) a důrazem na snižování státních 

výdajů. Popularita Strany pokroku však od té doby postupně klesala, navíc byla její pověst 

poměrně poškozena, když v roce 1979 Mogens Glistrup vyjádřil podporu různým rasisticky se 

vymezujícím skupinám a lidem. Situace se zlepšila až s příchodem Pii Kjaersgaard a zároveň 

zatčením Mogense Glistrupa za daňové podvody (1984-1985). V této době převzala stranu do 

rukou Pia Kjaersgaard, a přetvořila některé Glistrupovy výroky tak, aby byly pro veřejnost lépe 

přijatelné. Převážně z důvodu nesouhlasu se soudobými poměry a otázky osobní moci a vlivu 



 

poté Pia Kjaersgaard a její následovníci, mimo jiné i současný předseda strany Kristian 

Thulesen Dahl, založili roku 1995 Dánskou lidovou stranu. (Bjorklund, Andersen; 1999) I když 

Strana pokroku stále existuje, její popularita klesla od roku 1995, kdy měla 6,4% hlasů, pod 

jedno procento voličů v roce 2001, čímž se z politické scény vytratila.   

Vzhledem k tomu, že byla DLS založena především jako výraz nesouhlasu s poměry ve Straně 

pokroku, byla mnoha lidmi z počátku označována za její klon. To se však podařilo Pie 

Kjaersgaard výraznou kritikou a jistým odklonem k důrazu na otázky imigrantů a imigrační 

politiky změnit. Dalším z důležitých znaků DLS je centrální organizace moci ve straně a silná 

členská základna. Tato jednotnost ve straně se projevuje třeba i faktem, že na oficiálním webu 

strany se píše, že od výročního sjezdu 1. června 1996 byla Pia Kjaersgaard jednohlasně 

potvrzena jako předsedkyně. Dále se tam píše, že jednohlasně byla potvrzena na každém 

dalším sjezdu, až do svého odchodu. Někteří autoři jdou ve svém popisu až tak daleko, že 

v počátcích strany nebyla Pia Kjaersgaad pouze předsednicí, ale že spíše byla ona sama 

Dánskou lidovou stranou. Na všech letácích a jiných materiálech byla vždy vyobrazena ona a 

zbytek členů strany dostal jen velice málo prostoru na seberealizaci.  

4.2 Pozice na politické scéně 

Už v roce 1997 strana získala 7% v komunálních volbách a ukázalo se, že má podstatně 

velký potenciál zaujmout i voliče levicových stran. Již v počátcích DLS se začíná projevovat 

něco, co bylo Bjorklundem a Andersenem popsáno jako nepřímý vliv strany na otázky 

imigrace. Na podzim roku 1997 totiž získala DLS díky svým názorům mnoho pozornosti. 

V souvislosti s nepokoji ve větších městech, kvůli problémům s repatriací somálských 

uprchlíků, se rozběhla diskuze na téma integrace imigrantů v denním tisku a podpora 

extrémně pravicové Dánské lidové strany začala narůstat. Situace vyvrcholila v říjnu 1997, kdy 

průzkumy veřejného mínění ukázaly, že podpora DLS stoupla z 5% na 14% a to v období dvou 

týdnů. Na základě toho premiér Poul Nyrup Rasmusses propustil svého ministra vnitra, který 

byl zodpovědný za imigrační politiku a nahradil ho jiným kandidátem, jenž byl znám jako kritik 

soudobé imigrační politiky. Reakce voličů se projevila téměř ihned, růst popularity DLS se 

prakticky zastavil a do voleb v březnu 1998 DLS přišla téměř o polovinu potencionálních voličů, 

které vyhrocenou situací získala. Na základě atmosféry, která na podzim 1997 nastala, však 

došlo k velmi zajímavému jevu, kdy ve volbách v roce 1998 byla přísnější imigrační politika 

součástí programu i dvou nejsilnějších Dánských stran: Sociálních demokratů a Liberálů. Tato 



 

situace by byla za jiných podmínek téměř nemyslitelná a otevřela mnoho prostoru pro debatu 

na téma imigrace v médiích a na veřejnosti. Ve volbách v roce 1998 nakonec získala DLS 7,4% 

všech hlasů a tím získala 13 křesel (ze 179). K roku 1998 měla navíc DLS již 2500 registrovaných 

členů. Tento výsledek však ponechal DLS na další volební období bez vlivu na politiku v Dánsku, 

již před volbami obě z nejsilnějších stran totiž odmítly s DLS spolupracovat v koalici nebo s ní 

mít jakýkoliv kontakt. (Bjorklund, Andersen, 1999) 

Z odborné literatury do roku 2001 většinou vyplývá, že ani po volbách roku 1998 DLS 

nebyl přikládán příliš velký význam a povětšinou ani nikdo nepředpokládal další výrazný nárůst 

volební podpory. DLS po té však ještě přitvrdila ve svých vyjádřeních na téma imigrace a 

provokativních letácích předvolební kampaně, kde využila nejčastějších předsudků vůči 

imigrantům jiné barvy pleti. Na základě těchto letáků byla Pia Kjaersgaard dokonce přirovnána 

k Hitlerovi jedním ze členů parlamentu Peterem Duetoftem. Ten to dále vysvětlil:“ Neříkám, 

že je Pia Kjaersgaard Nacistka, ale že má tendenci rozdělovat populaci na nadřazené a 

podřazené, stejně tak jako to dělal Hitler.“ (The economist; 3.Feb.2000) V září 2000 se DLS 

také velice ostře vyjádřila proti přijetí Eura jako měny a postavili se do role hlavního 

reprezentanta tohoto názoru. Když bylo po té 28. záři v referendu odhlasováno jeho nepřijetí, 

byly hlavní zásluhy za toto rozhodnutí, přestože se ostatní strany také vyjadřily proti přijetí 

Eura, připsány právě DLS. (Pedersen, 2006) Správné využití nálady doby a zvýšená publicita 

častými radikálními výroky přinesla nakonec DLS nárůst volební podpory. Roku 2001 strana 

dostala 12% všech hlasů a získala 22 křesel v dánském parlamentu.  

4.2.1 Nárůst popularity v roce 2001 

S 12% hlasů se z DLS stala 3. největší stranou Dánska a získala tím i významné postavení 

v dánské politice. Po té co podpořila Anderse Fogh Rasmussena, kandidáta strany Venstre na 

pozici premiéra, stala se DLS klíčovým partnerem vládní koalice stran Venstre a Konzervativní 

lidové strany. Této koalici totiž scházelo několik mandátů k získání většiny v parlamentu a 

musela se spoléhat na menší strany. Díky této situaci DLS výměnou za podporu koaličních 

zákonů a rozpočtu, získala velký vliv v průběhu jejich tvorby. Od roku měla DLS široké pole 

působnosti, podílela se na tvorbě mnoha reforem a také státního rozpočtu k roku 2002. 

Největší vliv měla především na vytváření imigračních zákonů, které byly schváleny v květnu 

2002 a byly označeny za nejstriktnější v Evropě. Spolupráce na mnoha reformách a politických 

dohodách byla již v roce 2002 Piou Kjaersgaard využita k podtržení vlivu DLS na celkové 



 

politické rozhodování v Dánsku a vyvrácení argumentu, že je DLS stranou zabývající se pouze 

úzkou problematikou. (Meret, 2006) 

Od roku 2001 se DLS začala ještě více zaměřovat na imigrační politiku. V té době se 

začaly v médiích objevovat výrazy jako „střet kultur“, který je vyobrazen jako střet modernity 

s islámem. Kde podle DLS západní křesťansko-židovská společnost představuje progresivní 

společnost s otevřenými a tolerantními hodnotami jako je svoboda slova a náboženství, islám 

naproti tomu představuje středověkou netolerantní zpátečnickou kulturu (DLS, Danmarks 

frentid 2001: 191). Pia Kjaersgaard označila imigraci za „národní katastrofu“, která musí být 

zastavena. (Kjaersgaard in Dansk Folkeblad 1999,5:3). Do roku 2001 se DLS dařilo ve svých 

projevech obcházet jakékoliv zmínky či narážky přímo na islám či muslimy, po roce 2001 se 

však i toto změnilo a ve své knize z roku 2001 „Budoucnost Dánska. Vaše šance/volba.“, se DLS 

soustředí především na zločiny páchané příslušníky menšin, zobrazují je se zbraněmi a udávají 

příklady problémů s imigranty v okolních zemích. Ve stejném roce byla ve vydání Dansk 

Folkbland zveřejněna jména 1200 cizinců, kteří právě získali dánské občanství. Na to DLS 

reagovala upozorněním, že většina z nich byla z dálného východu a zazněly i názory, že si 

dánské občanství nezaslouží, protože nebyli plně integrováni do dánské společnosti. (Meret, 

2006) 

Jádro nových imigračních zákonů spočívalo ve zrušení práva na azyl z humanitárních 

důvodů, práva, které využívalo přes 60% žadatelů o azyl. Dále došlo ke snížení kvót pro udělení 

azylu téměř na minimum stanovené Ženevskou úmluvou o uprchlících, benefity pro uprchlíky 

byly sníženy o 30% - 40%, došlo k velkému omezení re-unifikace přistěhovaleckých 

manželských páru a jejich rodin a navíc byly zavedeny přísné jazykové zkoušky.(Helmut Arens 

13/7/2002) Po zavedení nových imigračních zákonů v květnu 2002 čísla cizinců nabývajících 

dánské občanství výrazně klesla. Tento fakt DLS samozřejmě využila k vlastní publicitě.  

„… minulý pátek jsme se dozvěděli tu šťastnou novinu, že bylo schválenou pouze 600 

žádostí o Dánské občanství. Toto číslo je výrazným kontrastem proti 17 000 cizinců, kteří získali 

dánské občanství v minulém roce. (…) Nikomu se před příchodem Dánské lidové strany 

nepodařilo bojovat proti tomuto katastrofickému směřování v automatickém přidělování 

dánského občanství v takovém množství jako v posledních letech. Nyní skoro žijeme v duchu 

ústavy, podle které může být občanství dáno pouze podle práva, tam kde parlament uzná, že 



 

daný konkrétní jedinec opravdu stojí o to, stát se součásti dánské společnosti.“ (Kjaersgaaed 

ugebrev 7/10/2002)  

Do voleb 8. února roku 2005 popularita DLS ještě vzrostla a s 13,3% získala 24 křesel. 

A protože se volební výsledky od voleb roku 2001 příliš nezměnily, DLS znovu podpořila vládní 

koalici Venstre a Konzervativní lidové strany.  

Navíc popularita DLS narostla s dalším konfliktem známým jako „Jyllands-Posten 

Mohamedova krize“. Všechno začalo 30. září 2005 vydáním 12 Mohamedových karikatur v 

dánských novinách Jillands-Posten. Dánské muslimské organizace na to reagovaly peticemi, a 

situace se vyhrotila až v násilné protesty a útoky na dánské ambasády v muslimských zemích. 

DLS prospěla reakce veřejnosti tzv. „západních zemí“, kde to vyvolalo bouřlivou debatu na 

téma svoboda tisku jako součást identity a jedna ze základních svobod a mnoho novin později 

otisklo karikatury na výraz podpory. Situace byla dokonce dánským premiérem označena za 

nejhorší dánský mezinárodní konflikt od dob druhé světové války. (Henkel, 2010) 

Postupně sice nárůst popularity strany spolu s vyostřením se konfliktu lehce opadl, ale 

DLS přesto využila letáky připomínající „Jyllands-Posten Mohamedovu krizi“ ve své 

předvolební kampani k parlamentním volbám roku 2007. Na letácích byla znázorněna jedna 

z dvanácti karikatur s nadpisem „Svoboda slova je Dánska, cenzura ne!“. Ve volbách roku 2007 

zaznamenala DLS další nárůst popularity a strana získala 13,9% všech hlasů a tím 25 křesel 

v dánském parlamentu. Vládní koalice Venstre a Konzervativní lidové strany s podporou DLS 

se sice udržela, ale k dosažení absolutní většiny potřebovala i podporu nové strany Nové 

aliance (Ny Alliance později Liberal Alliance). A i když jedním z důvodů založení strany bylo 

omezit agresivní imigrační politiku prosazovanou DLS, nebyl v tomto období jejich záměr zcela 

uskutečněn.  

Po volbách roku 2007 byla stranou DLS vyvolána bouřlivá debata na téma muslimských 

šátků. Reakci vyprovokovala mladá muslimka Asmaa Abdol-Hamid, když ve volbách 

kandidovala za Červeno-zelenou alianci. To, že nosí muslimský šátek, bylo členy DLS označeno 

za politický symbol. Někteří dokonce označili muslimský šátek za „symbol tyranie a otroctví“ a 

přirovnali to k symbolům jako je „srp s kladivem anebo svastika“. Tento konflikt vyvolal debatu 

na téma, jestli je vhodné nosit muslimský šátek ve veřejné správě. Po volbách dokonce 

proběhlo hlasování a bylo rozhodnuto, že nosit muslimský šátek bude muslimkám nadále 



 

dovoleno. O pár týdnů později bylo schváleno nošení muslimského šátku i v soudní síni. 

K tomu se Pia Kjaergaard vyjádřila tím, že soud by se neměl zaplétat s politickými a 

náboženskými tématy, a to především v době, kdy je toto téma tak citlivé. Pia se navíc 

k problematice muslimských šátku vyjádřila kritikou muslimských mužů.  

„…jestli totiž nepochopili, že středověké hodnoty byly dávno překonány, a že 

předpoklad pro svobodu a pokrok je rovnoprávnost žen s muži, měl by to být problém mužů a 

ne jejich žen, ale to zatím na zchudlém a násilném Dálném Východě není moc vidět.“ 

(Kjaersgaard citována v Dansk Folkeblad, 2007/5) 

V roce 2008 v následku vlivu DLS na imigrační politiku Dánska došlo k dalšímu zpřísnění 

podmínek pro imigranty, kdy bylo zakázáno ubytovávat na ubytovnách pro bezdomovce 

osobám bez povolení k permanentnímu pobytu na území Dánska. V srpnu 2010 

byla  zpřísněna pravidla pro re-unifikaci rodin, kdy byl zaveden striktnější bodový systém pro 

ty ne-evropské cizince, kteří chtěli vstoupit do manželského sňatku s Dány a získat povolení 

k pobytu v Dánsku. Ve spojitosti se změnou pravidel pro re-unifikaci rodin proběhla v roce 

2011 společností poměrně velká vlna nespokojenosti se zpřísňováním již tak striktních 

pravidel. Po nějaké době totiž společnost pocítila i odvrácenou stranu tvrdých imigračních 

zákonů. Přísné zákony komplikují život i Dánům, kteří se chtějí vzít a žít v Dánsku s partnerem 

neevropského původu.  

Ve volbách 15. září 2011 popularita DLS u voličů poprvé od jejího založení poklesla. 

Strana získala 12,3% všech hlasů a tím 22 křesel. Koalice Venstre a Konzervativní lidové strany 

navíc neobhájila svou pozici a k vládě se dostal levicový blok v čele se Sociálními demokraty. 

Tímto přišla DLS o vliv na politické rozhodování v Dánsku a to se přinejmenším do voleb v roce 

2015 pravděpodobně nezmění.  

4.2.2 Současné postavení  

Začátkem srpna 2012 oznámila Pia Kjaergaard svou rezignaci na pozici předsedkyně 

strany a na své místo doporučila jednoho ze spoluzakladatelů strany Kristiana Thulesena 

Dahla. Ten se jím 2. září 2012 stal a mimo jiné slíbil pokračovat v dosavadním směřování DLS, 

tak jak to nastavila zakladatelka strany a jeho předchůdkyně Pia Kjaergaard. (Web DLS) 

Strana momentálně není součástí vládnoucí koalice a ani s ní nijak nespolupracuje, tím 

nemá moc velký vliv na rozhodování o dánské politice. V průzkumech veřejného mínění však 



 

popularita DLS dlouhodobě stoupá a v současnosti by jí dalo hlas okolo 20% respondentů 

(Politiken, průzkum veřejného mínění k dubnu 2014). Vysoký nárůst popularity byl mimo jiné 

způsoben, když se DLS velice ostře postavila proti prodeji podílu státem vlastněné energetické 

společnosti se jménem DONG. Podíl měl být prodán společnosti Goldman Sach Group Inc., 

proti tomu však začalo protestovat mnoho Dánů a byla vypsána i petice, kterou podepsalo 

198 000 lidí. Přestože k prodeji podílu nakonec došlo, vláda přišla o další voliče, jejichž 

podporu získala většinou DLS.  

Od roku 2009 do současnosti má DLS dva zástupce v Evropském parlamentu (Web 

DLS). V závislosti na průzkumech veřejného mínění by mělo dojít k nárůstu její volební podpory 

ve volbách od 22. do 25. května 2014. DLS má totiž velice euroskeptické postoje a kritizuje 

míru kontroly nad členskými zeměmi, kterou EU v současnosti má. S těmito názory souhlasí 

čím dál více dánských voličů. V čele kandidátky DLS do Evropského parlamentu stojí Morten 

Messerschmidt, který je velice vzdělaný a dobrý řečník. I díky jeho vystupování má DLS 

podporu přibližně 25% všech voličů a je nejsilnější stranou ve volbách do Evropského 

parlamentu v Dánsku. 

4.3 Postoje k problematice imigrace v kontextu celkové politické koncepce DLS 

Na svých stránkách se DLS v prezentaci svého stranického programu odkazuje již k 

tomu z roku 2002. Ve svém programu přikládá velký význam nezávislosti Dánska a svobodě 

Dánů v jejich vlastní zemi. Zakládá si na významu dánského občanství a kulturního dědictví a 

tradic. Proto DLS upozorňuje na význam dánské královské rodiny a dánské evangelicko-

luteránské církve. V mezinárodních vztazích klade důraz na svobodu a nezávislost Dánska. 

Proto i přes svůj pozitivní přistup k NATO a UN zastává DLS k EU spíše euroskeptický postoj a 

často vyjadřuje nesouhlas například s jednotnou měnou, implementací Schengenského 

prostoru, nebo také s myšlenkou společné Evropské ústavy. Součástí politiky je i velký důraz 

na pořádek a zákon a tudíž na přísné trestání protizákonné činnosti. V části týkající se migrační 

politiky, program DLS podstatně přitvrzuje v opětném podtržení založení Dánska na dánském 

dědictví a kulturách a významu posílení těchto hodnot i do budoucnosti. (Program DLS z webu 

strany) 

„Dánsko není přistěhovalecká země a nikdy nebylo. Proto nebudeme akceptovat 

přeměnu Dánska na multietnickou společnost. Dánsko patří Dánům a její občané musí mít 



 

příležitost žít v bezpečné společnosti založené na vládě práva, které se vyvinulo v propojení 

s Dánskou kulturou. “ Tento doslovný překlad z programu DLS sám o sobě dokonale vystihuje 

postoj DLS k migraci a do velké míry vysvětluje veškeré kroky a postoje DLS až do současnosti. 

(Program DLS z webu strany) 

Dále se ve svém programu DLS soustředí na podporu v nezaměstnanosti, důležitost 

rodin a vysokou úroveň vzdělání. Mezi své priority staví i péči o přírodu. I když je strana 

v politickém spektru řazena k radikální pravici, přikládá velký důraz na sociální otázky a staví 

se výrazně k „pro welfare“ stranám. Tento jev je připisován především dění od roku 2001, kdy 

DLS nebyl přímo vládní stranou, ale měla na ní silný vliv. Tím dostala DLS daleko víc prostoru, 

než kdyby byla ve vládě. Dalo jí to možnost vzdát se zodpovědnosti za vládní rozhodnutí, která 

stála v opozici s hodnotami strany, například v otázkách týkající se EU. Strana tím navíc získala 

možnost postavit se do role ochránce tradičních Dánských sociálně demokratických hodnot 

v otázce „welfare state“, což by nebylo možné, pokud by byla rovnocenným partnerem v 

liberálně-konzervativní koalici. Další faktory vysvětlující pro „welfare“ postoje DLS je historie 

Dánska a kulturní význam „welfare state“ pro Dány, a velká nad-reprezentace pracující střední 

třídy ve voličstvu strany. (Meret, 2006) 

Již od vzniku DLS bylo hlavním tématem strany imigrace. V počátcích strana 

vyzdvihovala spíše ekonomické náklady, společenská nebezpečí a kriminalitu, jež imigrace pro 

Dánsko představuje. V posledních letech se však pozice DLS spíše přesouvá k zdůrazňování 

nacionalismu, rozdílnost západních a islámských hodnot a jejich neslučitelnost. Strana 

podstatně změnila způsob, kterým vysvětluje svůj negativní postoj k imigraci. Rozšířila totiž 

hrozbu ekonomickou a sociální o narůstající nebezpečí ohrožení kulturních hodnot, na kterých 

je celá západní společnost postavená. Tím se DLS staví do pozice ochránce západních a také 

dánských hodnot jako je svoboda slova, rovné postavení mužů a žen, solidarita a tolerance. 

(Meret, 2006)  

4.3.1 Postoje k problematice imigrace ve volebních kampaních  

 Pro DLS je velice typické znázorňování obrázků muslimů či jiných problematik s nimi 

spojenými spolu s nekonkrétními, ale velice znepokojujícími hesly. Kromě toho také na svých 

letácích často zobrazuje pouze několik nejvlivnějších členů strany. Disciplína a rozdělení moci 

ve straně jen v rukou několika málo vlivných a dobře trénovaných řečníků je totiž také součástí 

politiky strany už od jejího založení. 



 

V roce 2000 se DLS prezentovala letáky parodujícími snahy zlepšit situaci 

nezaměstnaných imigrantů. Na obrázku ukazuje bezdomovce, pod nímž je nápis “Až se stanu 

muslimem, dostanu domov“. Díky těmto letákům kritizujícím snahu zlepšit zaměstnanost 

přistěhovalců a ne pouze dánských občanů byla předsedkyně strany Pia Kjaersgaard dokonce 

přirovnána k Hitlerovi. 

 Ve volbách roku 2007 DLS ještě přitvrdila. Strana se prezentovala například letákem 

s karikaturou Mohameda s nápisem „ Svoboda slova je dánská, cenzura není“(viz příloha č. 1), 

letákem s ženami zahalenými do muslimských šátků s heslem „Přizpůsob se zvykům nebo 

odjeď ze země“ (viz příloha č. 2) anebo třeba letákem s muslimskou ženou před bankomatem 

s nápisem „zvyšme požadavky na přistěhovalce, musí to být prospěšné pro společnost“ (viz 

příloha č. 3). Dokonce na letácích využili i události 11. září 2001, kde je u fotky Světového 

obchodního centra v plamenech napsáno „Tolerance je dánská, fanatismus není“(viz příloha 

č. 4). Volby roku 2007 vyústily v konflikt o nošení muslimských šátků v parlamentu a u soudů 

a DLS k tomu vytvořila kampaň znázorňující ženy v muslimských šátcích s hesly „zastavte právo 

šaría v zemi“ (viz příloha č. 5) nebo naopak provokativní „Alláh je rovný právu“ (viz příloha č. 

6). Od roku se v mnoha kampaních DLS vyjadřuje proti stavbě mešit s heslem „Ne velkým 

mešitám v Kodani“ (viz příloha č. 7) a zobrazuje na obrázcích muslimské mešity. 

 Nejkontroverznějším krokem v posledních letech byl leták s otištěním jmen 685 

imigrantů, kteří dostali v roce 2012 dánské občanství. Většina z nich byla muslimského 

původu. Leták má nadpis „ Jeden z nich je hrozbou pro dánskou společnost. Teď se z něj stal 

dánský občan.“ (viz příloha č. 8). Tato kampaň téměř obviňuje dánské imigranty muslimského 

původu z terorizmu. Kampaň v Dánsku vyvolala debatu a také mnoho zmatku, jelikož většina 

lidí nevěděla, jak si má tuto zprávu vykládat. (web DLS) 

4.3.2 Úspěchy DLS 

 Strategii a politiku DLS lze hodnotit jako velice úspěšnou. V současnosti její popularita 

narůstá až nad 20% a to i přesto, že mnoho Dánu ji vnímá jako stranu populistickou. Úspěchy 

lze připsat jednotnému vystupování a faktu, že DLS dovolí komunikovat s médii jen malému 

počtu dobře připravených řečníků stojících v čele strany. Strana je také velice úspěšná ve 

využívání různých problémů, které se v Dánsku od jejího vzniku objevily. Kromě imigrace se 

také často vyjadřují k sociálním tématům a otázkám kulturního dědictví. Straně se také 

poměrně často daří využít různé problémy, jako byla kauza se somálskými přistěhovalci, krize 



 

Mohamedových karikatur nebo také i narůstající euroskepticismus v zemi. DLS měla po 

dlouhou dobu velice výhodnou pozici, jako strana, která sice není součástí vlády, ale je 

potřebná k schvalování reforem a zákonů. Díky této pozici mohla tlačit vládu ke 

kompromisním rozhodnutím a získala i podstatný vliv na vytváření imigračních a integračních 

zákonů a třeba i na tvorbu státních rozpočtů.    

4.3.3 Rizika politiky DLS 

 Vystupování DLS v otázkách imigrace se neustále přiostřuje. Pokud by záleželo na 

Dánské lidové straně, Dánsko by v současnosti nebylo ani v Schengenském prostoru. (Dánské 

noviny Politiken) Podle DLS by mělo být „pravidlo 24 let“ změněno na „pravidlo 28 let“ a 

Dánsko by v nejbližších letech nemělo udělovat azyl žádným imigrantům muslimského 

původu. (The Copenhagen post) Velká část programu DLS je velice nekonkrétní a založena 

pouze na otázkách hodnot a kulturního dědictví. Strana se postavila do role ochránce dánských 

hodnot a svými výroky často vyvolává paniku a xenofobní tendence. Strach z imigrantů, 

především z muslimských zemí, v Dánsku pořád narůstá a největší podíl na tom má právě DLS 

a debaty, které její výroky vyvolávají. DLS občas přichází s návrhy, jako zakázat televizní signál 

z Arabsky mluvcích zemí, aby byly imigranti těchto zemí tlačeni k rychlejší integraci. V roce 

2010 obvinily rodiny imigrantů, že kvůli jejich chování už nejsou v nemocničních čekárnách 

koláče a káva zdarma. Toto obvinění se ukázalo jako nepravdivé a pro mnoho lidí bylo 

„koláčová debata“ spíše komická. Poukazuje to ale na fakt, že DLS nemá problém obviňovat 

určitou menšinu z věcí, jako je zrušení koláčů zdarma v nemocničních čekárnách, bez jediného 

důkazu. Jejich plakáty z roku 2013 obviňující jednoho z 685 imigrantů, kteří získali dánské 

občanství, z terorizmu bez jakéhokoliv důkazu, je dalším příkladem populistické politiky DLS. 

To, že popularita strany stále vzrůstá, navíc dokazuje, že čím dál větší procento dánské 

populace s výroky a návrhy na omezení práv imigrantů souhlasí. 

ZÁVĚR  

 Již od aféry týkající se repatriace somálských přistěhovalců v roce 1997 můžeme 

sledovat vliv Dánské lidové strany na směřování dánské politiky. I přesto, že byl tento vliv 

vytvářen nepřímo, prostřednictvím kritiky vlády Dánskou lidovou stranu a reakcemi, které její 

vystupování vyvolalo. S příchodem Dánské lidové strany se také začalo otevřeně mluvit o 

problémech týkajících se imigrace, o kterých se na veřejnosti a v tisku dříve příliš nemluvilo, 



 

protože to bylo považováno za nevhodné. Strana svým neustálým nátlakem a také tím, že se 

jí podařilo při každé příležitosti upozornit na problémy vysokého počtu imigrantů v Dánsku, 

tento proces velice urychlila. Problematika imigrace a muslimských menšin se od roku 1998 

stala hlavním tématem v období voleb anebo při hodnocení úspěšnosti vládní politiky. Proto i 

strany, které byly v postojích k imigrační politice dříve umírněné, začaly ve svých programech 

požadovat přísnější imigrační zákony. V roce 2001 strana získala velice výhodné postavení, 

když se stala partnerem vládní koalice a získala podstatný vliv na rozhodování o zákonech. 

Navíc nebyla přímo součástí vládního kabinetu a tak mohla DLS odmítat zodpovědnost za 

rozhodnutí, která se nehodila pro její politiku.  

 Od vstupu Dánské lidové strany do parlamentu bylo přijato mnoho nových a často 

velice přísných imigračních a integračních zákonů. Je však nutno poznamenat, že tyto 

tendence byly v dánském parlamentu již od prudkého nárůstu žadatelů o azyl koncem 80. let. 

Důkazem je třeba i „tamilská aféra“, kvůli které roku 1993 došlo k rozpuštění vlády. Přísnější 

zákony byly přijímaný alespoň deset let před tím, než v roce 2001 získala DLS faktický vliv na 

imigrační politiku Dánska. Otázky imigrace a integrace jsou pro DLS stěžejní a od roku 2001 

měla vliv na přijetí několika kontroverzních zákonů, jako je například „zákon 24 let“. Zákony, 

jako jsou „Start-help“ a „pravidlo 300 hodin“, navíc vedly v mnoha případech ke snížení životní 

úrovně imigrantů. O zkouškách, které jsou nutné k získání dánského občanství, se také často 

říká, že v nich neuspěje ani podstatná část dánských středoškoláků. Přestože jsou tyto zákony 

brány jako páky k urychlení integrace imigrantů a ochraně dánského „welfare state“, na druhé 

straně zdůrazňují rozdílnost imigrantů od dánských občanů. Navíc DLS svými výroky často 

provokuje členy muslimské menšiny, napadá jejich tradice a upozorňuje na jejich kulturní 

odlišnost. Nedá se proto ještě říci, jestli tyto zákony opravdu slouží k lepší integraci, anebo 

společnost spíše rozdělují na Dány a ne-Dány.  
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