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Anotace:
Článek se zabývá proměnami švédské bezpečnostní politiky od roku 1814, kdy 

Švédsko poprvé vyhlásilo neutralitu. Analyzuje postavení Švédska v evropských bezpeč-
nostních vztazích ve 20. století, především během první a druhé světové války a studené 
války. Mapuje švédské bezpečnostně-politické koncepce z let 1956, 1992 a 2002. Popi-
suje změnu švédské bezpečnostní politiky na počátku 90. let, která vedla k rozhodnutí 
o vstupu do EU, a hledá příčiny této změny. Zabývá se švédskými bezpečnostními pri-
oritami ve vztazích s EU (rozšiřování, severská spolupráce, větší otevřenost a krizový 
management), OSN, NATO a WEU. Konečně také nastiňuje problematiku reformy švéd-
ské obranné politiky a modernizace ozbrojených sil.

¬¬¬

Bezpečnostní politiku lze chápat jakou nedílnou součást zahraniční politiky kaž-
dého moderního národního státu. Jako taková musí reektovat jeho vnitřní vývoj, ale 
i jeho postavení v kontextu daných mezinárodních vztahů. Dvacáté století, především 
vzhledem ke vzniku dvou světových válek, později studené války a nakonec rozpadu 
bipolárního uspořádání světa, se stalo jakousi laboratoří pro uplatnění různých směrů 
a podob bezpečnostně-politických koncepcí států. Jednou z nich je i politika neutrality.

Oblastí, kde bylo možno pozorovat tendence „neutralizovat“ bezpečnostní politiku 
států již od devatenáctého století, je evropský severský region. Bylo tomu tak přede-
vším vzhledem ke specickému historickému, geograckému, respektive geopolitic-
kému postavení těchto zemí. Jedinou z nich, která si ovšem udržela kontinuitu neutrální 
bezpečnostně-politické linie až do dnešních dnů, je Švédsko.

Švédskou bezpečnostní politiku v průběhu dvou staletí lze charakterizovat zkrat-
kou: od neutrality přes neangažovanost k neúčasti. V době, kdy má svět za sebou rozpad 
bipolárního uspořádání a s obavami sleduje nové bezpečnostní hrozby a rizika, ale 
i nové příležitosti, které přináší evropské integrační procesy, se objevují pochybnosti 
o smyslu a existenci neutrality. V případě Švédska jsou to otázky, nakolik ještě skutečně 
je neutrální zemí a jaká je jeho role především v evropských politických a bezpečnost-
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ních integračních procesech. Tento článek na základě odborných studií a hodnocení 
odborníků, kteří se danou problematikou zabývají, přináší přehled transformace švéd-
ské bezpečnostní politiky a je tak i příspěvkem k diskusi o její budoucnosti.

1. Švédská bezpečnostní politika ve 20. století: historické 
ohlédnutí
Švédsko neválčilo už téměř dvě stě let (od roku 1814). Po století účasti v politice 

evropských velmocí (17. století) ztratilo během 18. století většinu ze svých držav na 
východních a jižních březích Baltského moře. Tato zásadní změna geopolitické a strate-
gické pozice vedla také ke změně zahraniční a bezpečnostní politiky vytvářené koncem 
prvního desetiletí 19. století nově korunovaným králem Karlem XIV Johanem. Po ztrátě 
Finska ve prospěch Ruska roku 1809 a vzniku unie s Norskem roku 1815 (do roku 1905) 
vyhlásil král roku 1834 „přísnou a nezávislou neutralitu“.

Na počátku první světové války byla švédská neutralita již všeobecně uznávána. 
Na druhou stranu švédská zahraniční politika celkem jasně prokazovala, že je vedena 
ve prospěch Německa (hlavního obchodního partnera Švédska) a proti Rusku. Během 
první světové války byla švédská neutralita podrobena těžké zkoušce v podobě blokády 
obchodu s Německem dohodovými mocnostmi. Po první světové válce byla švédská 
neutralita přehodnocena a roku 1920 parlament schválil členství ve Společnosti národů 
(SN), neboť to nevylučovalo vyhlášení neutrality v případě války a umožnilo Švédsku 
aktivně se účastnit v novém systému kolektivní bezpečnosti.1

Koncem 30. let, když se příznaky války stávaly stále zřetelnějšími, Švédsko obno-
vilo svou neutralitu (1936) a podstatně zvýšilo výdaje na obranu.2 Švédský návrh na 
severskou (nebo alespoň švédsko-nskou) bezpečnostní spolupráci při obraně Aland-
ských ostrovů (1938—1939) neuspěl kvůli protestu Sovětského svazu (SSSR). V září 
1939 švédská vláda znovu prohlásila, že bude sledovat politiku přísné neutrality. Nic-
méně během druhé světové války se Švédsko stalo v podstatě spíše neválčící (non-belli-
gerent) než neutrální zemí.

Když v listopadu 1939 SSSR napadl Finsko, Švédsko mu poskytlo výraznou pomoc 
ve formě úvěrů, dodávek zbraní a nerostných surovin. Švédská vláda působila jako 
prostředník během jednání o mírové smlouvě mezi SSSR a Finskem v březnu 1940. 
V dubnu 1940, když Německo napadlo Dánsko a Norsko, Švédsko zachovalo přísnou 
neutralitu. Do května 1945 bylo v podstatě obklopeno německými jednotkami nebo 
jejich spojeneckými jednotkami. Tato specická situace a silná závislost na obchodu 
s Německem donutily Švédsko k ústupkům a odklonu od přísné neutrality. Švédsko 
povolilo ustupujícím německým vojákům a v jednom případě celé divizi projít zemí 
do i z Norska. Povolilo transportům německých jednotek plavit se švédskými teritori-
álními vodami a německým letadlům proletět švédským vzdušným prostorem. Švéd-
ský průmysl navíc zásoboval Německo klíčovými válečnými materiály (zejména ocelí) 
a civilním zbožím. Po roce 1943 Švédsko postupně přesouvalo svou pomoc spojenec-
kým a sousedním zemím. Poskytlo útočiště členům dánských a norských odbojových 
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skupin a cvičilo jejich „bezpečnostní síly“, které později pomáhaly země osvobodit. 
Poskytlo útočiště (zejména židovským) uprchlíkům z Dánska, Norska, Finska a Eston-
ska.

Po druhé světové válce se Švédsko rozhodlo připojit se ke vznikající Organizaci 
spojených národů (OSN) a zdůraznilo, že „v případech, kdy Rada bezpečnosti rozhodne 
o uplatnění sankcí, nelze sledovat politiku neutrality. Politika neutrality je alternativou 
v případě, že by kolektivní bezpečnost přestala fungovat“. 3 Druhý švédský návrh sever-
ské bezpečnostní spolupráce z roku 1948, směřující k vytvoření severské obranné ali-
ance opírající se o švédskou armádu, ztroskotal, když se v dubnu 1949 Norsko a Dánsko 
(spolu s Islandem) rozhodly připojit k Organizaci severoatlantické smlouvy (NATO).4  
Členství v obou organizacích (OSN a severské bezpečnostní alianci) mohlo být chápáno 
jako rozchod s neutralitou, ale ve skutečnosti bylo v souladu se švédskou politikou neú-
časti v jakékoli vojenské, politické nebo ekonomické alianci, která byla součástí někte-
rého ze dvou nepřátelských bloků.

Švédská politika „neangažovanosti v době míru směřující k neutralitě v době 
války“ byla poprvé ociálně vyhlášena v komuniké z 13. října 1956. Jednalo se o jakousi 
směs ozbrojené neutrality v izolaci a mezinárodní solidarity a spolupráce. Byla vyu-
žívána jako pružný nástroj. Její hlavní zdroje spočívaly v historii a tradici. Neměly 
nic společného s vyznávanými hodnotami a zastávanými názory. Švédsko se nezdrá-
halo kritizovat obě velmoci, což dokládají např. jeho reakce na sovětskou intervenci 
v Maďarsku (v roce 1956) a v Československu (v roce 1968), či na účast Spojených států 
amerických (USA) ve válce ve Vietnamu (1964—1973). 

Jako neangažovaný stát se Švédsko nemohlo spoléhat na jakoukoli podporu, ale-
spoň ne ociální, v případě ozbrojeného útoku. Proto vyvíjelo silnou a technologicky 
vyspělou národní obranu teritoriálního typu, založenou na systému branné povinnosti. 
SSSR byl považován za jediného možného útočníka, který mohl mít úmysl a zdroje 
potřebné k útoku na Švédsko. Ve skutečnosti by Švédsko nemohlo odolávat sovětské 
agresi po delší dobu, a bylo proto závislé na pomoci a spolupráci s ostatními státy 
Západu, především s USA nebo dokonce s NATO. Důkazy byly předloženy roku 
1994 Komisí pro politiku neutrality (Neutralitetspolitikkommisionen). Ta zjistila, že 
tři vlády Tageho Erlandera (1946—1969) udržovaly kontakty s NATO a přijímaly jistá 
opatření s cílem umožnit koordinaci mezi Švédskem a NATO, pokud by SSSR zaútočil. 
Proto bylo Švédsko často označováno jako „prozápadní neutrál“ nebo „sedmnáctý člen 
NATO“.5

Politika neangažovanosti neměla zajišťovat pouze vlastní bezpečnost Švédska, ale 
také prospívat jako stabilizující faktor mezinárodního společenství a posilovat kolek-
tivní bezpečnost. O tento cíl Švédsko usilovalo prostřednictvím svého členství v OSN. 
Jeho aktivity se začaly rozvíjet poté, co se švédský ekonom a politik Dag Hammarskjöld 
stal roku 1953 generálním tajemníkem OSN, a pokračovaly především v 60. a 70. letech. 
Švédsko rozvíjelo činnost zejména v oblasti zprostředkování a mírových operací,6 ale 
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také v oblastech rozvojové pomoci zemím třetího světa, ochrany zhoršujícího se život-
ního prostředí a podpory odzbrojovacího úsilí.

Severská spolupráce byla jednou z dalších priorit švédské zahraniční politiky 
po druhé světové válce. Poté, co ztroskotaly výše zmíněné návrhy z let 1938—1939 
a 1948, byla roku 1952 založena Severská rada (NC) a roku 1971 Severská rada minis-
trů (NCM).7 Aby nedocházelo ke zvyšování napětí v severském regionu a také vzhle-
dem k sovětsko-nské Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci z roku 1948, 
nesoustředily se severské země na spolupráci v oblasti zahraniční a bezpečnostní poli-
tiky. Jednalo se spíše o spolupráci v méně významných oblastech (postupně byla vytvo-
řena pasová unie, společný pracovní trh a harmonizována sociální legislativa). Nicméně 
to také přispělo k prohlubování bezpečnosti a vytváření soudržnosti. Severská spolu-
práce paradoxně prohloubila provázanost Švédska ze zbytkem Evropy.

2. Švédská bezpečnostní politika na sklonku studené války: 
důvody změny
Na přelomu 80. a 90. let přiblížily strategické úvahy Švédsko Evropě jako nikdy 

předtím. Po volbách v září 1991 se nová vláda rozhodla vést „zahraniční politiku 
s evropskou identitou“. V květnu 1992 přijala novou koncepci švédské bezpečnostní 
politiky. Stará formulace „neangažovanost v době míru směřující k neutralitě v době 
války“ se změnila na „neúčast ve vojenských aliancích směřující k možnosti vyhlásit 
neutralitu v případě války v okolí Švédska“. Tedy ze staré švédské neutrality zůstalo 
pouze její „tvrdé jádro“ – neúčast ve vojenských aliancích. Navíc Švédsko konstatovalo 
pouze možnost vybrat si neutralitu v případě války. Ponechávalo si tak svůj tradiční 
prostor pro manévrování (handlingsfrihet).

V únoru 1993 byla zahájena přístupová jednání mezi Švédskem a Evropskými spo-
lečenstvími (ES, dále jen EU). EU se obávala švédské neutrality a zdrženlivosti vůči své 
nové Společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) a případné společné obraně. 
Proto se tyto švédské postoje staly speciálním tématem jednání. Již v září 1992 přednesl 
premiér Carl Bildt v Bruselu projev, ve kterém zdůraznil, že rozšíření ve své podstatě 
(na rozdíl od řady odlišných pohledů) posílí vznikající SZBP. Členství Švédska přispěje 
k upevnění stability v severském regionu (především v baltských zemích) a posílí kapa-
city krizového managementu EU (neboť Švédsko je jedním z hlavních účastníků míro-
vých misí).

V projevu předneseném na zahájení jednání 1. února 1993 hlavní švédský vyjed-
navač Ulf Dinkelspiel ve vtahu k SZBP prohlásil: „Švédská politika neúčasti ve vojen-
ských aliancích se nemění. Přitom uznáváme, že případný vznik společné obranné 
politiky, která by časem mohla vést ke společné obraně, je jedním z cílů SZBP, což bude 
i předmětem diskusí v průběhu hodnotící mezivládní konference v roce 1996. Nebudeme 
brzdit vývoj Evropské unie na cestě k tomuto cíli.“ 8
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U příležitosti pátého kola přístupových jednání v prosinci 1993, na kterém byla 
mimo jiné uzavřena kapitola obsahující postoje k SZBP, bylo vydáno speciální prohlá-
šení o SZBP. Podle něj mělo rozšíření posílit vnitřní soudržnost Unie a její schopnost 
jednat efektivně v zahraniční a bezpečnostní politice. Nové členské státy měly být od 
okamžiku svého přistoupení připravené a schopné účastnit se v plné míře a aktivně 
SZBP, tak jak je stanoveno ve Smlouvě o Evropské unii (Maastrichtské smlouvě) a pře-
vzít na sebe v plné šíři a bez výhrad všechny cíle smlouvy a ustanovení Hlavy V 
o SZBP.

V dubnu 1994 vydalo švédské ministerstvo zahraničí politické prohlášení, ve 
kterém deklarovalo, že „neexistují žádné právní překážky účasti na spolupráci za stej-
ných podmínek jako pro současné členy Unie. Švédsko nebude bránit ostatním zemím 
v rozvoji společné obranné politiky, pokud si tak budou přát, ale bude samo rozhodovat, 
zda se v budoucnosti této politiky bude či nebude chtít účastnit. Neúčast Švédska ve 
vojenských aliancích je stále platná“ 9

Nakonec EU i Švédsko shledaly neangažovanost slučitelnou s členstvím v EU i se 
SZBP, jak dokládají výše uvedená, většinou kladná, švédská stanoviska. To bylo důsled-
kem změn ve švédské zahraniční a bezpečnostní politice, ale také svým způsobem 
speciální, exibilní a kompromisní povahy Maastrichtské smlouvy. Je zřejmé, že Švéd-
sko, často označované za „zdrženlivého Evropana“, prošlo na počátku 90. let zásadní 
změnou své zahraniční a bezpečnostní politiky. Slovy Bo Huldta, „Ačkoli v parlamentní 
debatě roku 1991 bylo jasně řečeno, že se členství pokládá za slučitelné s neutralitou, 
není pochyb, že žádost byla zásadním odklonem od minulosti, revolucí v zemi, která se 
pyšní tím, že neprošla žádnými revolucemi.“ 10 Jaké byly tedy příčiny této „revoluce“? 
Jak lze vysvětlit tuto převratnou změnu?

Již od počátku 80. let se vnější strategické prostředí měnilo, a tak docházelo 
i ke změnám v neutralitě. Za prvé, vzhledem k ochlazení vztahů mezi velmocemi na 
počátku 80. let získalo Švédsko v Evropě významnější strategickou pozici. Zároveň se 
ale jeho neutralita stávala méně přesvědčivou. Za druhé, pokračující narušování švéd-
ských teritoriálních vod a vzdušného prostoru (zřejmě sovětskými vojenskými silami) 
dokazovalo, že neutralita nebyla vnímána vážně nejméně jednou z velmocí. Za třetí, 
rozdíl mezi vnějšími hrozbami a domácími zdroji na obranné výdaje se během 80. let 
zvětšoval a vedl k postupnému poklesu těchto výdajů. Konečně, také revoluce ve střední 
a východní Evropě na přelomu 80. a 90. let změnily bezpečnostní situaci. Důvod pro 
udržování přísné neutrality zmizel. Vyvstala otázka „Vůči komu být neutrální?“.

Překvapivě to pravděpodobně nebyly hlavní důvody pro výše uvedené změny. 
Vláda, která vyšla z voleb v září 1991, byla po dlouhých letech složená výhradně z neso-
cialistických stran a měla výrazně proevropskou orientaci. V období let 1991—1993 
čelilo Švédsko jedné z nejzávažnějších ekonomických krizí ve své historii (vysoká neza-
městnanost, nízké domácí investice, odliv přímých zahraničních investic). Výsledky 
jednání o přidružení k Evropskému hospodářskému prostoru (EHP) byly pro Švédsko 
nevyhovující. Zároveň se Švédsko stávalo stále závislejší na exportu na evropské trhy. 
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Členství v EU bylo chápáno jako řešení těchto problémů. Na základě této úvahy došlo 
k rozhodnutí o členství a veškerá další bezpečnostně politická rozhodnutí se tomu 
přizpůsobovala.

3. Švédská bezpečnostní politika od poloviny 90. let: nové 
příležitosti
V polovině 90. let, zvláště poté co se Švédsko stalo 1. ledna 1995 členským státem 

EU, se dostává transformace švédské bezpečnostní politiky do své druhé fáze. Během ní 
se umocňuje chápání švédské neutrality spíše jako neúčasti v aliancích (non-alignment), 
později dokonce pouze jako neúčasti ve vojenských aliancích (military non-alignment). 
Zároveň dochází k výraznému posunu od bezpečnostní koncepce teritoriální obrany 
ke koncepci komplexní bezpečnosti (comprehensive security). Dříve upřednostňované 
vojenské aspekty bezpečnosti a obrany státu jsou postupně doplněny o politické, eko-
nomické, sociální a environmentální aspekty bezpečnosti a o další referenční skupiny 
(kromě státu i různé nadstátní útvary, národnostní, společenské skupiny a jednotlivci). 
Jakými základními směry se tedy ubírala švédská bezpečnostní politika v období 
1995—2005?

3.1 Švédsko a bezpečnostní role EU
V rámci EU se Švédsko zaměřuje na čtyři základní a dosti specická bezpečnostní 

témata. Prvním z nich byla zejména do roku 2004 podpora dalšímu rozšiřování EU. 
Jednalo se především o podporu baltským zemím (Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Polsku). 
Švédsko chápe rozšiřování jako nutnost pro udržení bezpečnosti a stability v Evropě. 
S tím souvisí druhé bezpečnostní téma – podpora různým formám spolupráce, které se 
rozvinuly v severském a baltském regionu, a zvláštním vztahům mezi EU a Ruskem.

Severský a baltský region představují pro Švédsko bezprostřední okolí, a to jak ve 
smyslu geograckém, tak historickém, ekonomickém, bezpečnostním apod. Švédsko se 
snaží prezentovat jako v podstatě vůdčí země tohoto regionu. Vedle bilaterálních kon-
taktů s jednotlivými státy se spolupráce rozvíjí především prostřednictvím NC, NCM, 
Rady států Baltského moře (CBSS), Baltské rady ministrů (BCM), Barentsovy euro-
arktické rady (BEAC), Arktické rady (AC), EU, NATO, Západoevropské unie (WEU) 
a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Roku 1997 Švédsko pod-
pořilo nský návrh na koordinaci a integraci výše uvedených multilaterálních iniciativ 
prostřednictvím programu Severské dimenze, který se postupně rozvinul v systema-
tickou politiku EU. Konečně, roku 1999 podpořilo společnou strategii SZBP EU vůči 
Rusku (bylo jednou ze zemí zodpovědných za vývoj této strategie). I dnes zdůrazňuje 
potřebu užší spolupráce mezi EU a Ruskem (především při založení zóny volného 
obchodu a v boji proti terorismu).

Předcházející dvě témata společně se třetím – liberalizací mezinárodního obchodu 
– jsou součástmi švédského požadavku na větší otevřenost EU vůči dalším zemím, tak 
aby se EU nestala „uzavřenou pevností“. To souvisí s důrazem na velkorysejší azylovou 
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a imigrační politiku EU. V současnosti má Švédsko kladný postoj ke členství Ukrajiny, 
Turecka, Chorvatska a jiných balkánských zemí, jestliže budou splňovat stejné pod-
mínky jako nové členské země (zejména respekt k demokracii, lidským právům a právní 
stát). Po vstupu Švédska do EU se jeho „okolí“ v geograckém smyslu slova rozšířilo 
a země identikovala nové prioritní zájmové oblasti (kromě severoevropského regionu), 
např. Balkán, Středomoří, a širší Blízký východ, také Afghánistán, Irák a Čínu.

Čtvrtým švédským bezpečnostním tématem v EU jsou aktivity krizového mana-
gementu. Ihned po svém vstupu se Švédsko zaměřilo na posilování role krizového 
managementu EU. Během mezivládní konference v dubnu 1996 předložilo společně 
s Finskem návrh zahrnout tzv. petersbergské úkoly („humanitární a záchranné mise, 
mise k udržení míru a mise bojových jednotek k řešení krizí, včetně prosazování míru“ 11) 
do Amsterodamské smlouvy. V rámci SZBP měla být pro vedení těchto misí využívána 
WEU. EU měla provádět politickou kontrolu nad WEU jako svým výkonným orgánem. 
Švédsko a Finsko požadovaly rovnou příležitost účastnit se těchto operací pro všechny 
členské země EU, což představovalo i pro neangažované státy možnost podílet se rov-
noprávně na plánování, rozhodování a operacích WEU. Přijetím tohoto článku se jim 
podařilo načrtnout hranici mezi krizovým managementem a kolektivní obranou.

Švédsko uvítalo, i když s jistými výhradami, návrh zasedání Evropské rady v Hel-
sinkách v prosinci 1999 vytvořit autonomní evropské kapacity krizového manage-
mentu. Na jeho základě začala EU budovat Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku 
(EBOP). Na zasedání Evropské rady v Göteborgu v prosinci 2001 prosadilo Švédsko 
jako předsednická země EU tyto změny: (1) Vybudování nových vojenských struktur 
EBOP (Politický a bezpečnostní výbor (PSC), Vojenský výbor EU (EUMC), Vojenský 
personál EU (EUMS), Satelitní centrum EU (SATCEN) a Institut EU pro bezpeč-
nostní studia (EUISS)). (2) Posilování významu civilního krizového managementu 
díky vzniku kapacit civilního krizového managementu a specikaci kapacitních cílů 
v oblasti právního státu, civilní správy a civilní bezpečnosti. (3) Přijetí Programu pro 
prevenci ozbrojených koniktů, vedeného Švédskem, jehož cílem bylo postavit prevenci 
koniktů na úroveň krizového managementu.

3.2 Švédsko a bezpečnostní role OSN, NATO a WEU
Během studené války byla základním stavebním kamenem švédské bezpečnostní 

politiky spolupráce s OSN a KBSE/OBSE (především mírové mise). Od roku 1995 
byla před touto spoluprací upřednostněna bezpečnostní spolupráce s EU (a dokonce 
i s NATO). Avšak Švédsko stále vidí spojitost mezi krizovým managementem EU 
a OSN. Kapacity krizového managementu EU jsou pro něj příspěvkem OSN a jejímu 
globálnímu úsilí o mír. Zatímco EU poskytuje operacím ekonomické zdroje a politickou 
váhu, OSN zajišťuje jejich legitimitu. Ačkoli někdy váhá, Švédsko stále vyžaduje pro 
mírové operace EU i NATO mandát Rady bezpečnosti OSN či OBSE. Tento mandát je 
„mandátem poskytnutým celým světovým společenstvím“. V takovém případě se neu-
platní možnost volby neutrality, neboť prakticky všechny strany souhlasí s danými ope-
racemi.
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Od 90. let spolupracuje Švédsko (ociálně) s NATO. Tato spolupráce nebyla (na 
rozdíl od postkomunistických zemí střední a východní Evropy) a není považována za 
krok k budoucímu členství. Jejím prostřednictvím se Švédsko snaží zvyšovat jak svou 
vlastní, tak evropskou bezpečnost. 9. května 1994 se Švédsko připojilo k programu Part-
nerství pro mír (PfP). Od roku 1995 je Švédsko účastníkem programu Proces pláno-
vání a vyhodnocování (PARP), jedné ze součástí PfP. Od roku 1997 je Švédsko členem 
Euroatlantické rady partnerství (EAPC). Roku 1997 byl také akreditován první švéd-
ský vyslanec při NATO. Nicméně vzhledem k aktuální politické a společenské kon-
stelaci v zemi je vstup Švédska do NATO v nejbližších letech nepravděpodobný. Od 
1. ledna 1995 má Švédsko také status „pozorovatele“ ve WEU. Ten je slučitelný se švéd-
skou neangažovaností, pokud spolupracuje pouze na úkolech, které se netýkají článku 
V (kolektivní obrana).

3.3 Koncepce švédské bezpečnostní politiky 2002
V únoru 2002 zveřejnilo Švédsko novou bezpečnostní koncepci. „Cíle bezpeč-

nostní politiky Švédska jsou zachovat mír a nezávislost naší země, přispívat ke stabilitě 
a bezpečnosti v našem okolí a posilovat mezinárodní mír a bezpečnost. Švédsko sle-
duje politiku neúčasti ve vojenských aliancích. Tato bezpečnostní politika, která umož-
ňuje naší zemi zůstat neutrální v případě koniktů v našem okolí, nám dobře slouží.“ 12  
Dále koncepce říká, že budoucím hrozbám se bude muset čelit ve spolupráci s jinými 
zeměmi. V této souvislosti se odvolává na EU a OSN.

Ve skutečnosti formulace „umožňuje naší zemi zůstat neutrální“ znamená, že 
v případě útoku na kterýkoli stát, který je nebo v blízké době bude členskou zemí EU,13  
nebo který se nalézá v okolí Švédska (např. Norsko), by byla neutralita pro Švédsko 
nepravděpodobnou a nedosažitelnou volbou. Tento postoj se odrazil již v předchozí dis-
kusi z roku 2001, kdy vláda konstatovala, že Švédsko by nemohlo zůstat nečinné v pří-
padě, že by byl nějaký člen EU napaden. Později Carl Bildt zmínil v této souvislosti také 
baltské země. Také švédský diplomat Sverker Aström navrhoval, že by všechny odkazy 
na neutralitu měly být opuštěny (že Švédsko nemůže v případě války zůstat neutrální). 
Ministryně zahraničí Lena Hjelm-Wallén konstatovala, že členské země EU mají „poli-
tickou povinnost si navzájem pomáhat“. Konečně také bylo řečeno, že neangažovanost 
zůstává stále platnou. Nyní je to ovšem spíše prostředek, nežli cíl sám o sobě.

V souvislosti s touto reformulací bezpečnostní politiky probíhá již od poloviny 
90. let reforma obranné politiky a modernizace ozbrojených sil. Koncepce „totální 
obrany“ představuje jasný posun k exibilnějším a mobilnějším silám, lépe přizpůsobe-
ným pro mezinárodní operace. Jejich čtyřmi hlavními úkoly je napříště: (1) Bránit zemi 
proti ozbrojenému útoku. (2) Udržovat teritoriální integritu. (3) Přispívat k míru a bez-
pečnosti ve světě (mezinárodní mírové a humanitární operace). (4) Asistovat švédské 
společnosti v případě závažných obtíží v době míru (nevojenská neštěstí a krize). Švéd-
ský zbrojní průmysl byl v období 1998—2002 kompletně privatizován a jeho vlastníky 
se staly převážně evropské, ale i některé americké rmy. Ve stejné době bylo Švédsko 
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donuceno začít zbrojní spolupráci s jinými evropskými státy (vznik Evropské společ-
nosti pro leteckou obranu a vesmír (EADS) v roce 1999).

Závěrem
Je zřejmé, že v uplynulých deseti letech nastoupilo Švédsko cestu zásadních změn 

své bezpečnostní politiky. Jejich hlavní příčinou je změna priorit, mezi které dnes 
země neřadí pouze bezprostřední bezpečnost a obranu svého území a obyvatel. Stejný 
význam má i schopnost čelit novým bezpečnostním výzvám (terorismus, vnitrostátní 
konikty, lidská práva, nevojenské krize apod.) a podílet se na jejich řešení co nejefek-
tivněji a v co nejširším organizačním (EU, OSN, OBSE, severská bezpečnostní spolu-
práce, NATO) i geograckém (severský a baltský region, Rusko, Balkán, Středomoří, 
Blízký a Střední východ, Čína) rámci. Obecně lze říci, že vzhledem ke své neangažova-
nosti a euroskeptickým postojům se v oblasti bezpečnostní politiky Švédsko vyznačuje 
značnou otevřeností, konstruktivním přístupem a připraveností jednat.

Závěrem je nutno zmínit roli, kterou při studiu bezpečnostní politiky sehrála řada 
švédských vědeckých institucí. Jedná se především o „the Swedish Defence Research 
Agency“ (FOI), která se od svého vzniku vyvinula ve významnou a uznávanou insti-
tuci, která přispěla k rozvoji výzkumu a vědeckého rozpracování bezpečnostních otázek 
nejen v Evropě. Dále se studiem této problematiky ve Švédsku zabývají především 
the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the Swedish Institute of 
International Affairs (UI) a the Department of Peace and Conict Research (PCR), Uni-
versity of Uppsala.
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Poznámky
1 Viz švédskou smírčí činnost v mezinárodních koniktech, např. v oblasti Vilniusu v Litvě během 
1920—21, v  oblasti Sárska během 1934 —35 a ve Španělsku během 1938—39.
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2 Během 1939—45 švédské obranné výdaje představovaly více než 50 % celkových rozpočtových výdajů. 
KAN, A. S.: Dějiny skandinávských zemí, s. 310.
3 OJANEN, H. - HEROLF, G. - LINDAHL, R.: Non-Alignment and European Security Policy. Ambiguity 
at Work. – http://www.upi-ia./northerndimension/cfsp6.pdf (8. 1. 2005), s. 162.
4 Švédský návrh byl zřejmě reakcí na počínající studenou válku (po komunistickém puči v Praze a sovět-
ském nátlaku na Finsko uzavřít bezpečnostní pakt, obojí roku 1948).
5 Kdyby se Švédsko stalo ociálním členem NATO, narušilo by to severskou rovnováhu, tzn. zvýšilo napětí 
v severském regionu i celkové napětí mezi Východem a Západem.
6 Od 60. let se mírových operací OSN zúčastnilo více než 80 tisíc Švédů.
7 Jejich členy jsou Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko.
8 MILES, L.: Sweden and European Integration, s. 226.
9 MILES, L.: Sweden and European Integration, s. 235.
10 HULDT, B. In LINDSTRÖM, G.: Sweden’s Security Policy: Engagement – the Middle Way. 
– http://www.ciaonet.org/wps/lig01/index.html (8. 1. 2005), s. 146—147.
11 Smlouva o Evropské unii, konsolidovaná verze – ve znění smlouvy z Nice. – http://www.euroskop.cz/cze/
get_le.asp?lng=cz&company=91&news=85&id=5051 (31. 3. 2005).
12 Swedish foreign policy. – http://www.sweden.se/upload/Sweden_se/english/factsheets/SI/SI_FS18w_Swe-
dish_Foreign_Policy/fs18w.pdf (8. 1. 2005).
13 V roce 2002 ještě baltské země nebyly členy EU. Nicméně v té době bylo zřejmé, že vstoupí do EU 
v brzké budoucnosti (rok 2004). Navíc je region Baltského moře obsažen ve slově „okolí“.
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