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Nejtěžší překážkou při
brexitových jednáních není
finanční vyrovnání, ale
hranice s Irskem a povaha
britské ekonomiky, říká Ian
James Manners, odborník
na evropskou integraci
z Kodaňské univerzity.

MILAN ROKOS

LNDánsko není, stejně jako Čes-
ko, členem eurozóny a v integra-
ci Evropské unie má vyjednané
některé výjimky. Nemáte oba-
vy, že ve světle brexitu a reform-
ních návrhů francouzského pre-
zidenta Emmanuela Macrona
se naše země ocitnou na perife-
rii Unie?

Ano, ta obava je v Dánsku vel-
mi reálná. Dánsko sice není čle-
nem eurozóny, dánská koruna je
ale pevně vázána na euro. Kdyko-
liv se tedy kurz eura pohne, musí-
me dánskou korunu chránit. Dán-
sko se navíc v minulosti vždy
účastnilo reforem směřujících
k bankovní unii. Macronovy ná-
vrhy na zřízení funkce evropské-
ho ministra financí a evropského
měnového fondu mají tedy pro
Dánsko rozsáhlé důsledky. Na
druhou stranu ale méně hrozí
krach eurozóny a další dluhová
krize, což je pro Dánsko také důle-
žité, podobně jako pro Čechy.

LN Pro Dány i Čechy byli často
v Unii spojencem právě odchá-
zející Britové. Budeme tedy po
brexitu slabší?

Ano, v obou zemích lidé často
vnímali Spojené království jako
přítele. Vždy je dobré mít na své
straně velký členský stát, s nímž
můžete spolupracovat. Britové
ale nebyli vždy tím pravým příte-
lem. Pokud bylo něco v českém
nebo dánském národním zájmu
a zároveň to nebylo důležité pro
Brity, pomohli jen vzácně.

LNMěl byste pro toto tvrzení ně-
jaký konkrétní příklad?

Ano, vezměte si rozšíření EU.
Dánsko i Velká Británie byly sice
velkými stoupenci rozšíření, obě
země ale zastávaly velmi rozdílné
postoje. Dánsko si myslelo, že by

pro nové členy měla platit velmi
dlouhá přechodná období, britský
názor naopak byl, že přechodná
období nejsou vůbec potřeba.

Dalším příkladem je dánská
snaha být co nejblíže rozhodova-
cím procesům uvnitř eurozóny.
Dánsko je navázané na euro a na
rozdíl od Británie je problémům
eurozóny vystavené více. Mělo
proto zájem na větší regulaci ban-
kovního systému, čemuž Britá-
nie, která má silný bankovní sek-
tor, značně odporovala. Českým
a dánským bankám tedy během
krize v letech 2011 až 2013 brit-
ský přístup právě nepomohl.

LN Jak se díváte na dánské vý-
jimky – zvláště neúčast v euro-
zóně a obranné politice EU?
V zemi se před pár lety vedla
diskuse o tom, zda by se pomocí
referenda neměly zrušit. Nyní
se Dánsko nezapojilo do zesíle-
né obranné spolupráce známé
pod zkratkou PESCO...

Vrátím se do roku 2008, kdy
jsem pracoval pro Dánský institut
mezinárodních studií a vedl velký
tým, který psal rozsáhlou zprávu

o důsledcích našich čtyř výjimek.
V té době v Dánsku panovala pod-
pora pro to, abychom přistoupili
ke spolupráci v obraně a justici,
ne k euru a občanství.

Pak ale Irové hlasovali v refe-
rendu proti Evropské ústavě
a celý proces byl zmrazen. V refe-
rendu Dánové hlasovali až pozdě-
ji – zda zachovat výjimku v oblas-
ti justice a vnitra. Většina lidí ne-
měla tušení, co je v sázce, a hlaso-
vala proti. Nepřekvapilo mě to, je
to velice složitá oblast.

LN Vraťme se ještě k obraně...
Zde je dánský postoj ještě složi-

tější než v oblasti eurozóny. Dán-
sko se vidí jako důležitý hráč v ev-
ropské obraně. Od doby, kdy vlá-
dl kabinet Anderse Fogha Ras-
mussena, se Dánsko snažilo hrát
více intervenční roli a připojilo se
ke koalicím v Iráku a Afghánistá-
nu. Snažilo se také být v popředí
obranného byznysu a tím, jak
bylo po boku Británie platným
členem NATO, se výjimka v obra-
ně stávala stále problematičtější.
Nyní tu máme zesílenou spoluprá-
ci v rámci PESCO a Dánsko se

z ústavních důvodů nemůže připo-
jit, i když by s tím 80 procent
stran v parlamentu souhlasilo.
Proto pravděpodobně vyvolají re-
ferendum, aby se Dánsko mohlo
k PESCO připojit.

LN Jaký je hlavní argument
těch, kteří jsou proti zapojení
do PESCO?

Jsou to trochu podobné argu-
menty jako proti Maastrichtské
smlouvě. Lidé se nechtějí zapojit
do zesílené spolupráce, která by

mohla vést k vytvoření evropské
armády, což by nebylo dobré pro
Severoatlantickou alianci. O ev-
ropskou armádu samozřejmě
jde, ať už o skutečnou, nebo ky-
berarmádu. Trump totiž vyjadřu-
je neochotu pomoci nám před ne-
bezpečím z Východu. Nejde ale
o oslabení NATO, nýbrž o to, co
Severoatlantická aliance není
schopna udělat. Pro referendum
by to však bylo skutečně složité
téma, podobně jako v případě jus-
tice. Dánové mají obecně tenden-
ci být konzervativní a říkat změ-
nám ne.

LN Zmínil jste nebezpečí z Vý-
chodu. Je hrozba z Ruska téma-
tem i v Dánsku, které s ním ne-
sousedí? Řeší se ve vaší zemi
tato otázka podobně jako v Po-
baltí nebo ve Finsku?

Ano, je to podobné, a to kvůli
ruským přeletům nad Pobaltím.
Jestli si dobře vzpomínám, dán-
ský letoun měl problémy kvůli
tomu, že se potkal nad Pobaltím
s letadlem Ruské federace. Je to
skutečné riziko, zvláště pro proti-
letadlovou obranu. Zažili jsme už
kyberaktivity snažící se ovlivnit
veřejné mínění, ať už se to týkalo
brexitu, Francie, či Německa. Je
to konstantní hrozba a nepřekvapi-
lo by mě, kdyby se projevila
i v Dánsku.

LNVraťme se k brexitu. Dovede-
te si představit rozumné řešení
sporu okolo Severního Irska?

Abych byl upřímný – nedove-
du. V roce 2013 přijel do Dánska
britský ministr pro Evropu David
Lidington, aby prodal plány Davi-
da Camerona na reformu britské-

ho vztahu k EU. Dříve byl také stí-
novým ministrem pro Severní Ir-
sko. Už tehdy jsem mu říkal, že to
způsobí obrovské problémy pro
mírový proces.

Jsou dvě řešení: prvním je jed-
noduše obnovit hranici s Irskem,
udělat ale nějakou „light“ verzi.
To ale není snadné, protože se
zdá, že se Británie nepřipojí k cel-
ní unii. Druhou možností je hrani-
ci neobnovit – a v tom případě bu-
dete mít celní kontroly mezi Se-
verním Irskem a zbytkem Velké
Británie. Ani jedno z těch řešení
není dobré a obě ohrožují mírový
proces v Severním Irsku. Mnoho
věcí se sice za posledních 30 let
v Severním Irsku změnilo a tato
oblast se stala bohatší, zároveň se
ale mnohé věci nezměnily a mezi
oběma komunitami stále panuje
nedůvěra. Politické riziko a s ním
spojené násilí je tedy reálné.

LN Považujete tedy otázku Se-
verního Irska za nejtěžší věc
v brexitových jednáních?

Ano, lidé to ale nepřiznávají.
O mnohých velkých problémech
se v médiích ještě ani nediskuto-
valo. Největší výzvou tak není fi-
nanční vyrovnání, dokonce ani
otázka občanů EU v Británii
a britských v EU. Je to spíš fakt,
že britská ekonomika je založena
na službách – finančních, turistic-
kých, mediálních atd. Nikdy ve
světě ještě nevznikla obchodní
smlouva, která by dávala služ-
bám stejné podmínky jako (unij-
ní) jednotný trh. Když například
zavedete turistická víza – Britové
nechtějí, aby tam výletníci zůstá-
vali příliš dlouho –, bude to na-
prostá katastrofa.

Ian JamesManners. Profesor na Kodaňské univerzitě, odborník na Evropskou unii a její roli ve světové politice. Speciali-
zuje se mj. na brexit a okolnosti čtyř dánských výjimek v evropské integraci. FOTO MAFRA – DAN MATERNA
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BERLÍN/PRAHA Mladí a nadějní.
S působivými životopisy, stovka-
mi kontaktů a slibnou kariérou
před sebou. Tak nějak vypadají
čínští uživatelé profesní sociální
sítě LinkedIn, jejichž návštěvu na
svém profilu mohl v poslední
době zaznamenat nejeden němec-
ký úředník, diplomat či politik.

Všichni ti projektoví manažeři,
konzultanti, akademičtí výzkum-
níci a náboráři – Rachel Li, Lily
Wu, Laeticia Chen a další – ale ve
skutečnosti nikdy neexistovali.
Jak v těchto dnech upozornil ve-
řejnost Spolkový úřad na ochranu
ústavy (BfV), jenž v Německu
plní funkci civilní kontrarozvěd-
ky, tyto údajné experty stvořily
čínské tajné služby.

V hledáčku bylo 10 tisíc lidí
Jeho devítiměsíční vyšetřování
ukázalo, že nejméně 10 tisíc Něm-
ců se stalo terčem snah o shromáž-
dění jejich osobních informací.
Přinejmenším některé z nich pak
na základě toho plánovali Číňané
rekrutovat jako informátory.

„Jedná se o rozsáhlý pokus in-
filtrovat zejména sněmy (jednotli-
vých spolkových zemí), minister-
stva a vládní úřady,“ nechal se sly-
šet šéf úřadu na ochranu ústavy

BfV Hans-Georg Maassen. Uka-
zuje to tak podle něj snahu vlády
v Pekingu proniknout do nejvyš-
ších pater německé politiky. Jak
ale varuje, počet lidí, na které se
čínští zpravodajci zaměřovali,
může být mnohem vyšší.

Profesní sociální síť LinkedIn
v současnosti využívá přes půl mi-
liardy lidí z celého světa. Stránka
umožňuje uživatelům vytvářet si
profily se svými životopisy a na-
vazovat spojení s lidmi, s nimiž
jsou v kontaktu v reálném světě,
anebo oslovit i ty, které osobně
neznají. Pro řadu zaměstnanců
a zaměstnavatelů je vyhledáva-
nou cestou ke zprostředkování
pracovních nabídek. LinkedIn
umožňuje i získávání digitálních
profesních referencí nebo mož-
nost účastnit se četných diskusí.

Uživatelé tam mohou své profi-
ly nechat veřejně přístupné komu-
koliv i mimo síť, takže je uvidí
i ten, kdo si dotyčného najde na-
příklad prostřednictvím interneto-
vého vyhledávače. Profil ale mo-
hou také zpřístupnit jen registro-
vaným uživatelům sítě.

Pokud tedy i takový uživatel
souhlasil s přidáním falešného pro-
filu mezi své kontakty, rázem mu
zpřístupnil informace, jako napří-
klad kde studoval či kde a s kým v
minulosti pracoval. Případně,

jaké má politické názory a další.
V poněkud neobvyklém prohláše-
ní, které má především varovat za-
městnance ve veřejné správě, jme-
novala BfV i konkrétní fiktivní
profily a organizace, z nichž tyto
pokusy přicházely. Fotografie
údajných uživatelů byly ukrade-
né. Například snímek jisté Laeti-
cie Chen, manažerky v Čínském
centru pro mezinárodní politiku
a ekonomii, byl podle německé
rozvědky z katalogu s módou.

Peking: Nepodložená tvrzení
Čína po prvotním váhání včera
prolomila mlčení a prostřednic-
tvím ministerstva zahraničí veške-
rá obvinění popřela. „Doufáme,
že příslušná německá místa, ze-
jména jednotlivé vládní úřady, bu-
dou mluvit a jednat zodpovědněji
namísto toho, aby dělaly věci, kte-
ré nepřispívají k rozvoji bilaterál-
ních vztahů,“ namítal mluvčí čín-
ské diplomacie Lu Kchang s tím,
že tvrzení německé kontrarozvěd-
ky nejsou ničím podložená.

To si nicméně v Berlíně zjevně
nemyslí. Čínské tajné služby jsou
podle šéfa úřadu na ochranu ústa-
vy Maassena aktivní na sítích
jako LinkedIn a již nějaký čas se
tam pokoušejí shromažďovat in-
formace o vytipovaných uživate-
lích a najít mezi nimi své zdroje.
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Čínské služby verbovaly
na síti Němce pro špionáž


