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* Multiculturalitat i interculturalitat.

* Els estereotips i la realitat: les 
idealitzacions negatives.



  
Inclou només formacions amb representació parlamentària estatal. 

La nova dreta populista  a Europa occidental:
De l'anticomunisme a l'antiglobalització

TAULA 1. VOTS DE LA ULTRADRETA EUROPEA OCCIDENTAL AMB PRESÈNCIA PARLAMENTÀRIA

PAÍS (ELECCIONS) PARTITS VOTS (0%)

Àustria (2008) Partit de la Llibertat d'Àustria [Freiheitliche Partei Österreichs, 
FPÖ]
Unió pel futur d'Àustria [Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ]

18
11

Bèlgica (2010) Interès Flamenc [Vlaams Belang, VB]  7.7

Dinamarca (2011) Partit Popular de Dinamarca  [Dansk Folkeparti, DF] 12.3

Finlàndia (2010) Finlandesos de Base [Perussomalaiset, PeruS] 19

Grècia (2009) Alerta Popular Ortodoxa [Laikós Orthódoxos Synagermos, LAOS]  5.6

Holanda (2011) Partit per la Llibertat [Partij voor de Vrijheid, PVV] 15.4

Itàlia (2008) Lliga Nord [Lega Nord]  8.2

Noruega (2009) Partit pel Progrés [Fremskrittspartiet, FrP] 22.9

Suècia (2010) Demòcrates de Suècia [Sverigedemokraterna, SD ]  5.7

Suïssa (2011) Unió Democràtica de Centre/ Partit Popular de Suïssa [Union 
Démocratique du Centre/ Schweizerische Volkspartei, UDC/SVP]
Lliga de Ticí [Lega dei Ticinese, LdT]

26.6
0.8



  

La nova dreta populista  a Europa occidental:
De l'anticomunisme a l'antiglobalització

* Postguerra-Anys vuitanta: MSI-AN, Partits 
pel Progrès.

* 1984: irrupció del FN, que instal·la la 
immigració i la inseguretat a l'agenda política.

*Inicis del segle XXI: Participació en governs 
de coalició (augmenta l'audiència del seu 
discurs) i deriva islamòfoba (reinvenció 
ideològica i gir liberal).



  

* Multiculturalitat i interculturalitat.

* Els estereotips i la realitat: les 
idealitzacions negatives.



  

¿Nous feixismes?  Les aparences
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¿Nous feixismes? Les aparences

* Feixismes i nous partits comparteixen: 
 La pèrdua de confiança en la democràcia, els partits i els 
sistemes de partits.
 L'antielitisme i l'apel·lació al poble.
 Existència d'un líder-oracle.
 La denúncia de l'estranger com a enemic/invasor.



  

¿Nous feixismes? Les aparences

* Feixismes
 Període d'entreguerres.

 Lluita de classes  exacerbada amb el 
rerefons de la industrialització.

 Estat dictatorial i vocació totalitària.

 Passivitat individual i enquadrament en les 
masses.

 Racisme-Antisemitisme.

 Anticomunisme.

* Nous populismes dreta
 Període postguerrafreda.

  Les classes han perdut nitidesa i 
centralitat en l'era postindustrial.

 Exaltació de la democràcia directa i 
exhortació a la participació individual. 

 Xenofòbia-Elogi de la diferència.

 Oposició a la globalització.

 Conclusió:  No estem davant d'un fenomen recurrent, sinó emergent.
Les seves banderes són la identitat i la protesta.



  

¿Nous feixismes? Les aparences

* Definició: No hi ha consens en les ciències socials
 Extremisme de centre (recuperació de definicions dels 
anys trenta de Luigi Salvatorelli, Theodor Geiger).
 Extrema dreta postindustrial (Piero Ignazi). Una nova 
ultradreta resultat d'una “contrarrevolució silenciosa”.
 Dreta populista (Hans-George Betz). Nous partits que 
uneixen radicalisme polític i apel·lació/crida populista
 Nacional-populisme (Pierre-André Taguieff). El discurs 
polític subordina l'antielitisme a la xenofòbia.



  

Un moviment de dretes contra la globalització 

“Perdre 
seguretat? 

Perdre el treball? 
No a Schengen”

L'oposició a 
Europa com a   

 valor 
(SVP:UDC):

http://www.youtube.com/watch?v=BcpXaLI1QS4

http://www.youtube.com/watch?v=BcpXaLI1QS4
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Un moviment de dretes contra la globalització. 

El vot dels treballadors



  

Un moviment de dretes contra la globalització. 

El vot femení 



  

El renaixement de la comunitat



  

Els penúltims es queixen dels últims



  

El renaixement de la comunitat



  

Una extrema dreta plebiscitària



  

Un electorat d'extrema dreta? 
L'especificitat de la islamofòbia



  

L'impacte de l'islamofòbia: la clau de l'èxit.
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L'especificitat de l'Islam. Demòcrates de Suècia: 
l'Estat del benestar amenaçat per l'Islam

http://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc

Jimmie Åkesson, líder de DS.Jimmie Åkesson, líder de DS.Jimmie Åkesson, líder de DS.

Seguretat i tradició.

http://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc


  

 El Partit de la Llibertat d'Holanda: els partits 
tradicionals, “partits de l'estranger”

http://www.youtube.com/watch?v=U-kVbDb8Www&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=U-kVbDb8Www&feature=player_embedded


  

1. “Els enemics dels meus enemics són els meus 
amics”: jueus ultraortoxes i ultradretans europeus

http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/the-unholy-alliance-between-israel-s-right-and-europe-s-anti-semites-1.330132

http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/the-unholy-alliance-between-israel-s-right-and-europe-s-anti-semites-1.330132


  

La Lliga Nord. L'espoli fiscal



  

 La Lliga Nord: la “invasió migratòria” 



  

 La Lliga Nord: la “invasió migratòria” 



  

La Lliga Nord: l'anorreament de la identitat pròpia



  

UDC/SVP: La nació en perill
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La nació en perill



  

ESTRATÈGIES DE CONTENCIÓ

ESTRATÈGIA EFICÀCIA COST

 ABOLIR MEDIÀTICAMENT DESIGUAL ALT

 PROHIBIR LEGALMENT NUL·LA/BAIXA ALT

 COPIAR / MOSTRAR COMPLACÈNCIA DESIGUAL ALT

 ESTABLIR UN “CORDÓ SANITARI” ALTA EXCESSIU?

 INTEGRACIÓ AL GOVERN ALTA ALT

 ARGUMENTAR ? --

 ACTUAR SOBRE EL TERRENY ? --



  

Una missatgera del futur?

* El futur és populista?

* L'extrema dreta actual és una missatgera del futur?
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