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ALTERNATIVA PRO 
NĚMECKO 
 

V neděli 13. března 2016 se konaly ve třech 

spolkových zemích Německa volby do 

zemských sněmů. Úspěch Alternativy pro 

Německo (Alternative für Deutschland, AfD) 

tradičním stranám ukázal, že je AfD relevantní 

politický soupeř, s nímž budou muset počítat. 

Toto číslo Čtrnáctideníku nabízí stručné 

informace o této straně. 

HISTORIE 

Alternativa pro Německo byla založena v únoru 

2013. Vzešla z okruhu liberálních ekonomů 

kritizujících německou politiku na záchranu eura a 

krizí postiženého Řecka. Ve volbách do Německého 

Spolkového sněmu toho roku obdržela 4,7 % hlasů, 

a tedy jen těsně nepřekonala 5% hranici nutnou 

pro vstup do tohoto orgánu. Nicméně v roce 2014 

již zaznamenala úspěch ve volbách do Evropského 

parlamentu, kdy za ni bylo zvoleno 7 poslanců. Ti 

se po boku např. britských konzervativců či české 

ODS začlenili do frakce Evropských konzervativců a 

reformistů.  

Na jaře 2015 začaly ve straně narůstat 

názorové spory ohledně jejího dalšího směřování. 

Lidé z okruhu zakladatelů strany, Bernda Luckeho a 

Hans-Olafa Henkela, proto založili iniciativu 

Weckruf 2015, která měla AfD udržet jednotnou a 

vymezovala se vůči xenofobii, rasismu, 

antisemitismu, nacionalismu, islamofobii a 

levicovému i pravicovému extremismu. Některé 

představitele kritizovala za to, že chtějí stranu 

směřovat k populismu a šíření nenávisti ve 

společnosti. 

V červenci 2015 se na mimořádném sněmu 

konaly volby nového vedení, ve kterých bylo 

liberální křídlo reprezentované Berndem Luckem 

poraženo pravicově radikálním křídlem v čele 

s Frauke Petryovou.  

Část partaje kolem Luckeho se od strany 

odštěpila a založila v srpnu 2015 Alianci pro pokrok 

a reformu (Allianz für Fortschrit und Reform, ALFA). 

AfD letos zaznamenala úspěch ve volbách do 

třech zemských sněmů. V Bádensku-

Württembersku získala 15 % a umístila se jako 

třetí, na stejném místě  skončila také v Porýní-Falci 

s 12 %. V Sasku-Anhaltsku skončila dokonce druhá 

s 24 %. Volby přitáhly větší pozornost veřejnosti. 

Voliči AfD se rekrutovaly právě z řad nevoličů, kteří 

ovšem kdysi volili SPD.  
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PROGRAM 

Jak bylo řečeno, Alternativa pro Německo vznikla 

především na kritice evropské, resp. německé 

politiky při řešení krize eurozóny. AfD se vyslovuje 

pro konec Eura a pro reformu Evropské unie 

s důrazem na navrácení zákonodárných pravomocí 

na úroveň národních států, resp. parlamentů. 

Zavedení Eura bylo podle AfD od počátku postaveno 

na mylných ekonomických a politických představách. 

Otázka navrácení Marky, resp. národních měn by 

neměla být tabuizována. 

Reformu však podle AfD nepotřebuje pouze 

EU, ale také Německo, aby byla obnovena důvěra v 

demokracii. Strana se zasazuje o posílení prvků 

přímé demokracie, např. zavedení referend a 

občanských iniciativ po vzoru Švýcarska nebo 

zavedení volných kandidátních listin (tj. omezení 

vlivu politických stran na volbu zastupitelů). 

Kontroverze v německé veřejné debatě budí 

postoje k azylové a migrační politice, a k migrantům 

a islámu obecně. Vzorem migrační politiky jsou pro 

AfD Kanada a Austrálie. Na jednu stranu tak AfD vidí 

migraci jako šanci pro vyrovnání demografických 

deficitů německé společnosti. Na druhou stranu však 

migrace musí být přísně regulována a probíhat podle 

jasných kritérií (jazykové znalosti, vzdělání, odborné 

znalosti, požadavky německého pracovního trhu). 

V aktuální migrační vlně AfD prosazuje návraty 

neoprávněných žadatelů o azyl do 48 hodin, rozšíření 

seznamu bezpečných zemí původu nebo 

nedostupnost peněžní dávky pro žadatele o azyl. 

Alternativu pro Německo čeká na přelomu 

dubna a května stranický sněm, na němž se bude 

schvalovat komplexní základní program. Návrh, který 

čítá necelých 80 stran, připravila stranická 

programová komise. Kromě zmíněných témat se 

jedna z kapitol návrhu věnuje islámu. „Islám 

k Německu nepatří,“ píše se v ní konkrétně. AfD 

odmítá, aby byla muslimským organizacím 

umožněna registrace coby subjektům veřejného 

práva (což je praxe u ostatních církví v Německu). Po 

vzoru Francie by i v Německu mělo být zakázáno 

nošení burky a nikábu na veřejnosti a při výkonu 

veřejných služeb. Ve veřejných úřadech, ani na 

školách by také neměl být nošen šátek na hlavě. AfD 

zároveň prosazuje zavření škol koránu, dokud Islám 

neprodělá reformu. 

DVĚ TVÁŘE 

Podle analýzy autorů z Otto Brenner Stiftung, kteří 

před zemskými volbami analyzovali programy AfD a 

vystupování jejích představitelů, ukazuje AfD dvě 

tváře. V Bádensku-Württembersku, tedy na západě, 

vystupuje jako konzervativní strana. Na východě se 

však radikalizuje k lidově-nacionalistickému hnutí. 
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