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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spolupráce vybraných populistických
stran v rámci evropské integrace ve Francii, Německu a Nizozemsku. První kapitola se
zaměřuje na definici a charakteristiku pojmu populismus. Tato kapitola se také zaměřuje
na problematiku populismu v Evropské unii a evropské integraci – popisuje jaká témata
jsou pro populistické strany aktuální a důležitá. Druhá kapitola popisuje jednotlivé
vybrané strany (Národní frontu, Alternativu pro Německo a Stranu pro svobodu) a jejich
aktuální volební programy, se kterými tyto strany šly do voleb v roce 2017, ve kterých
slavily všechny tři strany úspěch. Z těchto volebních programů jsou vybrány části týkající
se postojů vůči Evropské unii a evropské integraci. Poslední kapitola analyzuje tyto
programy a zároveň srovnává přístupy vybraných politických subjektů mezi sebou. Na
základě této komparace je vytvořena tabulka, ze které je patrný výsledek této práce.

Abstract
This bachelor thesis focuses on cooperation of chosen populist parties in France,
Germany and the Netherlands in relationship to the European Union and European
integration. The first chapter defines and characterizes the term “populism”. This chapter
also focuses on populism in the European Union and European integration – it describes
what topics are current and important for populist parties. The second chapter describes
the chosen parties (National Front, Alternative for Germany and Party for Freedom) and
their current election programs, which they used for the elections in 2017 and relatively
success for these parties. The analysis of these election programs targets the areas
regarding European Union and European integration. The last chapter analyzes these
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programs and also compares the approaches of the selected political entities among
themselves. Based on this comparison a table is created from which the result of this work
is apparent.
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Úvod
V posledních několika letech se prakticky v celé Evropě dostávají do popředí
zájmu pravicově populistické politické strany. K růstu jejich popularity přispěla
ekonomická krize na konci první dekády 21. století a s ní související krize Řecké
republiky, a také vyvrcholení uprchlické krize v roce 2015. Ve své práci chci po definici
základních pojmů týkajících se populismu, následně pravicového populismu a populismu
v rámci evropské integrace, popsat vybrané tři strany z Francie, Německa a Nizozemska.
Tyto tři země jsem vybrala proto, že jejich hlavní pravicové populistické strany – Národní
fronta, Alternativa pro Německo a Strana pro svobodu – v posledních několika letech
dokázaly přesvědčit voliče, že nejsou extremistickými stranami, a dosahují tak
nezanedbatelných úspěchů. Zároveň se ve všech třech případech jedná o země, které jsou
zakládajícími členy Evropského hospodářského společenství, které tedy prochází již
téměř 70 let obdobným ekonomickým i politickým vývojem. Položila jsem si celkem tři
výzkumné otázky – zda jsou schopny vybrané strany spolupracovat v rámci evropské
integrace, zda mají společná témata a jaká je naopak oddělují a zda by mohli
spolupracovat i v případě, kdy by se dostaly do pozic vládních stran a ne stran opozičních.
Hlavně v roce 2017 sílil v mediálním prostoru názor, že tyto strany jsou spolu
ochotné spolupracovat a založit tzv. „pravicovou internacionálu“ 1, do které by se tyto
subjekty spojily. Domnívám se, že tento názor nebude v budoucnosti potvrzen, protože
nacionalistická politika a rétorika těchto politických aktérů sice může vést k jejich
spolupráci při rozbití nebo rozvolnění Evropské unie, avšak po jejich případném úspěchu
nebudou tyto strany schopné a ani ochotné vzájemně kooperovat.
Výsledkem analýzy postojů, programů a různých vyjádření osobností těchto stran
bude tabulka, ve které bude možné porovnat názory těchto stran na hlavní politická témata
týkajících se evropské mezinárodní politiky, ekonomické a obchodní problematiky,
obranné politiky a politiky migrační. Z této tabulky by mělo být zřejmé, jestli jsou má
tvrzení oprávněná.
Za tímto účelem jsem se rozhodla použít jednak literaturu k teoretické části –
především publikace a články od Case Muddeho, který platí jako uznávaná autorita v této
problematice. Dále jsem čerpala z teoretické kapitoly pana docenta Kubáta z knihy

1

Jacobsen, Lenz. Front International: ENF-Tagung in Koblenz. Zeit Online [online]. [cit. 201804-18]. Dostupné z: http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-01/enf-koblenz-marine-le-penfrauke-petry-rechtspopulismus
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Populismus v časech krize, ve které definoval teoretické základy populismu. V této
kapitole jsem využila i tituly od Ruth Wodakové – The politics of fear: What Righ-wing
populist discourses mean a Right-wing populism in Europe. V těchto knihách jsem
použila i z částí týkající se diskurzu populistických stran. Druhý uvedený titul od Ruth
Wodakové jsem využila i v druhé kapitole, a to ty části, týkající se jednotlivých stran
(kapitoly Explaining the Rise of the Front National to Electoral Prominence: MultiFaceted or Contradictory Models? a Explaining the Swing to the Right: The Dutch Debate
on the Rise of Right-Wing Populism). Ve druhé části jsem se zaměřila hlavně na volební
programy stran a jejich různá stanoviska a k tomu jsem využila hlavně jejich současné
volební programy, ale také publikaci od European Policy Centre Europe’s
Troublemakers: The Populist Challenge to Foreign Policy (2016), která se zabývá
podobnou problematikou, jako tato práce. K popisu jednotlivých stran jsem čerpala mimo
jiné i z publikace od Tjitske Akkermanové Radical Right-Wing Populist Parties in
Western Europe: Into the mainstram?, ze které jsem vybrala části týkající se Národní
fronty (A new course for the French radical right? The Front National and „dedemonisation“) a Strany pro svobodu (The Party for Freedom: balancing between
mission, votes and office). Jako doplnění uvádím ještě i knihu od Johna B. Judise The
Populist Explosion: How the Great Recession transformed American and European
politics. Vzhledem k tomu, že se jedná o současnou problematiku čerpám i z řady
internetových zdrojů, které pocházejí z renomovaných médií – například Zeit Online, The
Guardian, Politico a další.
V první části teoretické kapitoly bakalářské práce budu definovat pojem
populismus a zaměřím se na rámec pravicového populismu. Následně se kapitola bude
věnovat faktorům ovlivňující růst populismu a populismu v rámci evropské integrace –
tedy faktorům, které ovlivňovaly a ovlivňují názory populistických stran na současný stav
evropské integrace.
Ve druhé kapitole budu zkoumat jednotlivé vybrané populistické strany ve
Francii, Německu a Nizozemsku a se zaměřením na jejich programy, a to hlavně na ty
části, které se týkají evropské integrace – to znamená jejich názory na evropskou integraci
a s ní spojená témata. Především se zaměřím na jejich názor na Evropskou unii (v rámci
této problematiky i na otázku Eurozóny), na mezinárodní obchod (postoj vůči jednotnému
trhu), na otázku migrace, obrany a mezinárodních vztahů s mimoevropskými velmocemi
(Spojené státy americké a Ruská federace). Také se budu věnovat tomu, jak jsou strany
zastoupeny v Evropském parlamentu. Dalším faktorem, kterému tato práce bude věnovat
11

pozornost je dosavadní spolupráce těchto stran a jejich setkání na kongresu frakce
poslanců Evropského parlamentu ENF.
Ve třetí kapitole budu porovnávat názory stran na jednotlivá témata mezi sebou a
analyzovat tak tyto volební programy. Poté na základě těchto jednopřípadových studií a
kompilace aktuálních programů stran a jejich dalších výstupů vytvořím tabulku, která tyto
programy vystaví vzájemnému srovnání. Tato tabulka bude sloužit jako výsledek práce a
mělo by z ní být patrné rozdíly mezi jednotlivými stranami v otázkách evropské
integrace.

1. Populismus
1.1 Definice populismu
Jelikož je populismus zkoumán řadou autorů a řadou pohledů, existuje mnoho
definic tohoto pojmu. Někteří autoři vnímají populismus jako způsob myšlení. Toto je
ovšem nejméně užívaná koncepce populismu. Nejčastěji užívaná definice staví
populismus do pozice ideologie, kdy proti sobě stojí dvě skupiny – lid a elity, kdy lid je
„dobrý“, zatímco elity jsou „zlé“. Cílem elit je omezovat svrchovanost lidu a upírat jim
jejich politická a další práva. Na populismus v politické rovině je nahlíženo jako na formu
politické strategie nebo politické komunikace. 2
V populistické ideologii hrají roli tři aktéři – lid, vůdce a elity. Lid je chápán jako
suverénní, nezkažený a všeobecně má ty nejlepší hodnoty. Vůle lidu je všemu nadřazená.
Vůdce má být charismatický, ale zároveň má být vnímán jako jeden z lidu. S podporou
lidu bojuje proti elitám, které jsou zkažené a zkorumpované a v podstatě naprostým
opakem lidu. Elity se podle populistů na lidu přiživují. Za elitu může být označen
kdokoliv, kdo má něco, co lidu chybí – majetek, talent, postavení atd. Vůdce tak musí
vstoupit do prostředí, ve kterém převládají elity, aby mohl bojovat za lid, i když jeho cíle
jsou nepolitické a snaží se pouze uchránit lid, před zkaženými elitami. 3
Podle jiných autorů nemá pravicový populismus (na který se bude tato práce
zaměřovat) koherentní ideologii. Zakládá se pouze na pár sloganech a až příliš se opírá o

Kubát, Michal. Úvod do studia populismu. In: Kubát, Michal, Martin Mejstřík a Jiří Kocián,
ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 2016. str.
14-15.
3
Ibid. str. 19-20.
2
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charismatické osobnosti. Právě díky těmto silným a výrazným osobnostem dokáží
populistické strany ovlivňovat média a lid, který přestává věřit tradičním stranám.

1.2. Typologie
Mnoho autorů se snažilo populismus rozdělit podle několika aspektů. Například
Margaret Canovanová rozdělila populismus z historického hlediska na agrární a
politický, kdy politický populismus rozdělila na více podkategorií – populistickou
diktaturu, reakční populismus, populismus politiků a populistickou demokracii. 4 Právě
populistická demokracie je jednou z vhodných charakteristik pro tuto práci a následující
charakterizaci vybraných stran. Další možnou využitelnou charakteristikou v této práci je
populismus protestu 5 podle Taguieffa, který říká, že je potřeba do politiky více zapojit
lid, tedy vyžaduje přímou demokracii prostřednictvím referend.
Dále se dá populismus rozdělit na pravicový a levicový populismus. Levicový
populismus se zaměřuje na sociálně-ekonomické otázky a otázku sociální nerovnosti,
zatímco pravicový populismus se soustřeďuje na establishment – tedy na elity – a
vymezuje se proti vybraným institucím a institutům zastupitelské demokracie. Právě
pravicový populismus je v současné době nejčastější formou populismu. 6 Jeho kritika
zastupitelské demokracie se odráží v kritice evropských institucí a chodu Evropské unie.
Pravicový populismus bývá také často spojen s nativismem, který se zabývá otázkou
národa – tvrdí, že nenárodní prvky ohrožují jednotu národního státu a obranou před
migranty a vymezování se proti islámu.
Podobně jako Margaret Canovanová rozdělila populismus na agrární a politický,
tak Cas Mudde ho rozdělil na agrární, ekonomický a politický. Politický populismus
podle Muddeho spočívá v přesvědčení (většinou extrémně) pravicových stran, že je
potřeba bránit svrchovanost lidu, která je ohrožena z vnějšku (např. zásahy Evropské
unie), ale i zevnitř (různými menšinami). 7
4

Canovan, Margaret. Populism. New York: Harcourt Brace Jovanovich, c1981, str. 13. Informace
a dokumentace, 3297 (01 0187).
5
Taguieff, P.-A. Political Science Confronts Populism: From a Conceptual Mirage to a Real
Problem. Telos.
1995, 1995(103),
9-43.
Dostupné
také
z:
http://journal.telospress.com/cgi/doi/10.3817/0395103009
6
Kubát, Michal. Úvod do studia populismu. In: Kubát, Michal, Martin Mejstřík a Jiří Kocián,
ed. Populismus v časech krize. str. 16-18.
7
Mudde, Cas. In the Name of Peasantry, the Proletariat and the People: Populism in Eastern
Europe. In Mény, Yves a Yves Surel. Democracies and the populist challenge. New York:
Palgrave, 2002, str. 215.
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Pro účely této práce tedy budeme používat zařazení pro pravicový populismus
podle Case Muddeho. Populistické strany tvrdí, že bojují za „lid“, který je vykořisťován
ve prospěch „elit“. Často tyto strany prosazují přímou demokracii, protože tvrdí, že
zastupitelská demokracie pouze pomáhá elitám žít na úkor lidu. 8 Takovéto strany často
využívají politiku strachu a nativistickou politiku, což často vede k xenofobii a
k radikalizaci členů strany nebo obyvatel.

1.3. Pravicový populismus
Populisté dokáží najít obětního beránka a obviní ho z ničení společnosti. Tyto
strany často nabízejí jednoduchá řešení pro různé problémy – typicky pro problémy, které
podle nich ohrožují existenci společnosti. Zároveň jsou schopni vytvořit veřejného
nepřítele, který je nebezpečný pro „lid“. Často bývá obětní beránek z řad náboženských
nebo etnických minorit (muslimové, Židé, Romové atd.).9
Dalším faktorem diskurzu populistických stran je jejich orientace na média.
Populisté v médiích vystupují proti establishmentu, autoritářsky a legitimně, ale
neoponují liberální demokracii. Svých cílů chtějí často dosáhnout skrz skandalizaci
„elit“10, nebo skrz dramatizaci (potřeba vytvořit napětí, poukázáním na možná nebezpečí,
která by mohla postihnout společnost, aby získali podporu pro svoji stranu).11 Díky
silným a charismatickým lídrům dokáží často obratně využít médií pro svoje potřeby.
Tito lídři se obvykle prezentují jako „lidé z lidu“ a tento fakt využívají pro
zviditelnění se v médiích a následné docílení svých záměrů. I to, jak se tito lidé oblékají
je způsob přilákat voliče (například Jean-Marie Le Pen nosil rudou šálu před ústy, když
mluvil v médiích o levicové cenzuře). Staví se do role outsidera, používají ale odborné
expertízy (avšak většinou jenom ty, které vyhovují jejich názorům a stanoviskům),
pořádají různá shromáždění, využívají médii ke své publicitě, ale zároveň takticky na
média útočí. Všechny tyto faktory více či méně pomáhají populistickým stranám získávat
podporu voličů.12
8
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Strany populistického typu často využívají tzv. politiky strachu, kdy vyvolají pocit
nebezpečí v obyvatelstvu a nabídnou se jako někdo, kdo může nabídnout řešení. Tato
politika je často založena na principu vytváření až konspiračních teorií, kdy „oni“ (někdo,
kdo nepatří do naší skupiny, může dokonce naši skupinu nějak přímo ohrožovat)
konspirují proti „nám“. Často jsou v populistickém diskurzu obviňovány elity, instituce
a média z podpory „nepřítele“. Tyto strany se opírají nejen o nacionalismus a nativismus,
ale i tradiční a konzervativní hodnoty. Jejich řešení je často založeno na „zdravém
rozumu“ a prezentují se jako jediná rozumná volba. Prezentace v médiích se dá považovat
za vedení neustálé kampaně za účelem neustálého očerňování protistrany a zdůrazňování
výhod „naší strany“. Často obhajují i chyby, kterých se dopustily a hledají někoho jiného,
na kterého by svalily vinu. Tvrzení populistů jsou často přehnaná a zdramatizovaná, 13
protože se snaží v lidech vyvolat pocit úzkosti a strachu. Jakmile se jim toto podaří,
nabídnou jim své řešení, které prezentují jako jedinou správnou volbu. Toto vše je
v současné době zesilováno rozvojem sociálních sítí, na kterých jsou populistické strany
a jejich příznivci velmi aktivní. Zároveň se v těchto médiích často šíří nepodložené a
v mnoha případech i lživé zprávy, které slouží k podpoře politiky strachu. Současně
nejsou neobvyklé ani útoky populistů na média, když se objeví případná kritika jejich
osoby nebo strany. Často jsou potom tyto zprávy označovány za „fake news“, což je
způsob jisté obrany populistů před kritikou (pojem „fake news“ je nejčastěji spojován
s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale i v Evropě je toto označení často
používáno populisty). Média tak hrají pro populisty dvě role. Na jednu stranu je využívají
jako prostředek k vylepšení své kampaně a prezentují sebe a svoji stranu v takovém světle
v jakém se jim to líbí. Pokud ale média začnou populistickou stranu kritizovat, začnou se
proti médiím populisté ohrazovat a označovat je za neobjektivní přisluhovače
establishmentu a elit.

1.4. Růst obliby populismu
Obliba současných populistických stran spočívá v pocitu lidu, že nejsou
dostatečně zastoupeni. Díky tomu se obrací proti establishmentu – tedy proti elitě, která
je má zastupovat. 14 Populistické strany jsou nejúspěšnější hlavně u nižší střední třídy a
dělnické třídy (tzv. modré límečky) a části sociálně vyloučených občanů. Ve Francii
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dokonce došlo k poklesu voličů komunistické strany a k příklonu voličů k populistické
straně Národní fronta (Front National, FN), zde je patrný odklon dělnické třídy od levice
k pravici.15 Podobný případ se vyskytl i v Německu, kdy řada nových voličů Alternativy
pro Německo (Alternative für Deutschland, AfD) přešla od postkomunistické strany Die
Linke právě k této pravicové populistické straně společně s částí voličů a členů Svobodné
demokratické strany (Freie Demokratische Partei, FDP).16 Populistické pravicové strany
tak vzaly těm levicovým jeden z jejich hlavních bodů programu – sociální zabezpečení.
Zároveň ale pravicové strany musely upustit od své často extremistické, fašistické a
nacionalistické minulosti (Národní fronta), aby na svoji stranu získali dělnickou třídu. 17
Tyto trendy potvrzuje i současná krize evropských sociálně demokratických stran (v
posledních volbách v Německu dosáhla Sociálnědemokratická strana Německa
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) nejhoršího výsledku od konce 2.
světové války; ve volbách v Itálii skončila koalice levicových stran až na třetím místě;
rakouská Sociálně demokratická strana Rakouska (Sozialdemokratische Partei
Österreichs, SPÖ) se po mnoha letech nepodílí na vládě; ČSSD nezískala v podzimních
volbách ani 10 %; v prezidentských volbách ve Francii nepostoupil žádný z levicových
kandidátů do 2. kola voleb).
Populisté se často staví do pozice ochránců morálně čistých a sjednocených lidí
proti elitám, které jsou zkorumpované anebo se chovají jinak nemorálně. Současným
elitám je často podsouván globalismus, populistické subjekty se naopak snaží vystupovat
jako ochránci obyčejných lidí a zároveň napadají stávající justiční a mediální systém,
který podle nich straní těmto elitám. Dalším faktorem je v podstatě jistá exkluzivita – ne
všichni mohou být součástí „lidu“ a tak na základě ekonomických, náboženských anebo
morálních faktorů jsou určité skupiny z „lidu“ vyloučeni (v současnosti hrají hlavní roli
faktory etnické a náboženské).18 Většina populistických aktérů a vůdců se mobilizuje
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v rámci liberální demokracie. To znamená, že současná evropská populistická hnutí
nevolají po změně státního zřízení. Nechtějí zrušit liberální demokracii, pouze předat
rozhodovací moc do rukou lidu.
Řada autorů zastává názor, že se populismus rozmohl v dnešní době díky tomu,
že tradiční strany nebyly schopny dát lidu pocit bezpečí a stability. 19 Zároveň díky
populistickým stranám dostaly tyto obavy svůj hlas a lidé tak pocítili, že se o jejich obavy
někdo zajímá. 20 Představitelé populistických stran tak našli významný elektorát mezi
lidmi, kteří hledají silné vůdce, jež by za ně prosazovali jejich přání a zbavili je jejich
obav a také osobní odpovědnosti za věci politické. Tento odklon od tradičních stran se dá
vysvětlit dvěma fenomény. Tím prvním je tzv. berlusconizace – tedy směs konzumerismu
a etno-nacionalismu. Druhým fenoménem je tzv. haiderizace – pojmenovaná podle
Rakušana Jörga Haidera, bývalého předsedy populistické rakouské strany FPÖ. Fenomén
haiderizace popisuje strany, které se staví za „lid“, jsou proti elitám a často využívají
nativistické politiky, která může vést až k politice strachu.21 Existují ale i rozdíly
v populismu ve světě – zatímco v Jižní Americe se populistické strany zaměřují na
ekonomiku a její řízení, tak v Evropě se populisté soustřeďují hlavně na otázku migrace
a xenofobii.22
Za posledních pár desítek let se pravicové a levicové tradiční strany stále více
přibližují na politickém spektru, a čím dál tím více opouštějí svoji původní ideologii.
Dobrým příkladem je německá kancléřka z konzervativní strany Křesťanskodemoratické
unie (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU) Angela Merkelová, která
rozhodla o uzavření jaderných elektráren23 a celkově svoji stranu posunula směrem
doleva, než kdy byla dříve. Příkladem z opačné části politického spektra je předchůdce
Merkelové, sociální demokrat Gerhard Schröder (kancléřem byl v letech 1998 až 2005),
který během svého vládnutí značně ztížil přístup občanů k sociálním dávkám (tzv.
Agenda 2010) a i v jiných oblastech posunul německou SPD směrem ke středu
politického spektra. Dalším takovýmto příkladem bylo funkční období britského
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premiéra Tonyho Blaira (britskou vládu vedl od roku 1997 do roku 2007), který je známý
podporou a přímou účastí ve válce v Iráku po boku republikánského prezidenta George
W. Bushe a rovněž svou politikou zavedl britskou Labouristickou stranu směrem
doprava. Oba tito politici (Schröder a Blair) byli spíše, než klasičtí levicoví lídři vnímáni
jako političtí „manažeři“, kterým o sociálně demokratické ideje příliš nešlo. Tímto
posunem zavedených hlavních politických subjektů směrem ke středu, vzniká politické
vakuum na krajích politického spektra, které pak zaplňují populistické strany. Vzhledem
k tomu, že jim jejich stará (tradiční) strana již není schopna nabídnout to, co dříve,
obracejí se voliči k relativně novým hráčům a hledají jiné alternativy.24
Aby se dal vysvětlit úspěch populistických stran v současné době, je potřeba
charakterizovat, jak tento úspěch hodnotit. Cas Mudde zmiňuje dvě možnosti, jak toho
docílit. Nejprve mírou schopnosti stran zviditelňovat a předkládat nová témata (tak jako
ve Francii Národní fronta prosazuje téma migrace a multikulturalismu, o které tradiční
strany nejevily ještě před několika lety příliš viditelný zájem) a dále také dovednost
vytvářet novou legislativu. 25
Úspěch populismu má své kořeny v době, kdy se rozšířil názor, že existuje hrozba
společnosti a ohrožení její existence. Motorem populismu jsou potom nejrůznější
politické skandály, které vedou k názoru ve společnosti, že elity/establishment se chovají
nemorálně a jsou „zkažené“. V poslední době těmto náladám napomáhá i medializace
tzv. „rozvírajících se nůžek“ v platovém ohodnocení běžného zaměstnance a top
manažerů mnohých firem, dokonce i těch, které skončily v bankrotu, a přesto jejich
manažeři dostávali „zlaté padáky“. Dalším impulsem pro nárůst populismu je také pocit,
že vláda a politický systém celkově nenaslouchá lidu. Právě když mají lidé dojem, že je
tradiční politici opustili, mají tendenci se přiklánět na stranu populistických agend. 26
Tradiční politici jsou často postaveni před nesnadnou situaci, kdy si musejí vybrat mezi
tím, co chce lid a tím, co musejí splnit. Klasickým příkladem jsou pro to země, které jsou
členy Evropské unie. Členské země a jejich národní vlády mají méně volnosti pro
prosazovaní některých zákonů a některé zákony musejí implementovat, protože tak musí
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reagovat na zákonné normy, které uvedla v život Evropská unie. 27 Zároveň mají některé
vlády snahu omlouvat své neúspěchy právě tím, že museli „poslechnout“ Evropskou unii.
Některé z národních vlád si tak zvykly kritiku společnosti přesměrovávat na Evropskou
unii, aniž by se samy příliš snažily dopředu ovlivňovat a lobovat za pro ně výhodnější
znění evropských zákonných norem, nebo se ani nesnaží využít prostor, který mají pro
úpravu národní normy a tu evropskou přijmou ve velmi nevýhodné modifikaci. To platí
především pro státy z bývalého komunistického bloku, které své zkušenosti s legálním
politickým lobbingem v demokracii teprve obtížně sbírají.

1.5. Populismus a Evropská unie
Evropská unie je zastupitelským orgánem členských států. Právě tento fakt je
trnem v oku evropským populistickým stranám. Vzhledem k tomu, že populisté často
zastávají názor, že vůle lidu by měla být prosazována přímo, tedy nejlépe přímou
demokracií (referenda podle švýcarského vzoru apod.), tak jim koncept Evropské unie
jako takové stojí proti jejich ideologii a zásadám. Populistickým stranám vadí mimo jiné
tzv. demokratický deficit28, který se podle nich projevuje v nedostatečném zastoupení
vůle lidu v institucích Evropské unie. Zároveň podle těchto stran nemohou členské země
dostatečně prosazovat svoje národní zájmy a jsou elitní Evropskou unií odsouvány na
druhou kolej. Tato kritika se týká především menších členských států EU, které mají
menší zastoupení v evropských institucích. Pouze jediná instituce Evropské unie –
Evropský parlament – je volen přímými volbami. Evropský parlament navíc nemá podle
populistických stran tolik pravomocí jako jiné orgány Evropské unie (i když v posledních
letech se jeho pravomoci navýšily). Evropská komise, která má nejvíce pravomocí
z orgánů Evropské unie, je sestavena na doporučení vlád jednotlivých členských zemí (a
tak tedy podle tvrzení populistů zkaženými elitami, které nemají na mysli dobro lidu).
Průzkum v roce 2010 ukázal, že 66 % obyvatel Evropské unie, si myslí, že existuje
korupce v rámci Evropské unie (nejvíce si to mysleli obyvatelé Německa a Švédska –
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okolo 80 %).29 Složitost rozhodovacího procesu Evropské unie je dalším bodem kritiky
(nejen) populistických stran. Také údajná eroze národní identity těmto stranám vadí a vidí
ji jako jeden z hlavních problémů Evropské unie. 30 Přílišné zasahování Evropské unie do
vnitřních procesů členských států je viděno očima populistů jako narušování státní
suverenity.
Jedním z dalších bodů, který populisté označují jako prohnilost Evropské unie,
byl její pokus o prosazení Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Vzhledem k tomu, že se v roce
2005 řada voličů ve Francii a Nizozemí vyjádřila v referendech negativně a odmítla tuto
smlouvu, Evropská unie nakonec (poté, co k odmítnutí Ústavy došlo i v referendu ve
Francii) tuto smlouvu upravila na tzv. Lisabonskou smlouvu, ze které vypustila ty články,
které podmiňovaly její schválení v některých zemích referendem. Právě na takovéto
technicistické manipulace populisté upozorňují a striktně je odsuzují.31
Také další téma, které často zaznívá v Evropské unii a v kritice populistických
stran, je problematika svobody volného pohybu. Řada populistů argumentuje, že svoboda
volného pohybu a Schengenská smlouva podkopávají snahy členských států o kontrolu
migrace a problematiku udělování azylu. Právě toto téma je v současné době jedno
z hlavních bodů na programu populistických stran, vzhledem k stále neuzavřené migrační
krizi, ale zároveň i k rostoucí xenofobii v Evropě. V západní Evropě se k tomuto
fenoménu ještě přidává mnohdy početná migrace z východoevropských unijních
členských států do západoevropských států, přičemž tito „vnitřní“ migranti někdy
zneužívají výhod štědřejších sociálních systémů západní Evropy (již před Brexitem se
řešil problém dávek na děti – lidé z východních částí unie, kteří pracovali na „Západě“,
avšak rodinu měli ve své mateřské zemi, pobírali na své potomky až několikanásobně
vyšší přídavky, než na které by měli nárok v zemi svého původu).
Krize eura přinesla také velkou kritiku společné měny. Jeden bývalý člen
Alternativy pro Německo, Ronald G. Asch řekl, že zavedení eura byl „skutečně frivolní
experiment, navržený lidmi, kteří byli v ekonomických záležitostech naprosto
negramotní, nebo byli inspirováni utopickou a dogmatickou vizí, která jim dala právo
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ignorovat realitu.“32 Řada populistických vůdců žádá vystoupení své země z eurozóny a
toto téma je jedno z hlavních bodů programů takovýchto stran. Na euro je nahlíženo jako
na měnu, která byla vytvořena zkorumpovanými elitami a je striktně zaváděna, a tak
způsobuje utrpení normálních lidí. 33
V současné době tak evropským populistickým stranám pomáhá k získání
popularity hned několik faktorů:
Za prvé – ekonomická krize ukázala silné nedostatky společné evropské měny
(hlavně z důvodů dluhové krize v Řecku, které bylo do měnové unie přijato prakticky
pouze z politických důvodů a nebrala se v úvahu nevýkonnost řecké ekonomiky a
rozvinuté korupční prostředí. Podmínky pro vstup do měnové unie splnilo Řecko jen díky
masivním podvodům v ekonomických statistikách země).34 Společná evropská měna se
také nutně potýká s tím, že nemá společnou rozpočtovou politiku. První náznaky
koherence v tomto směru jsou pouze ve fiskálním paktu (přesněji Smlouva o stabilitě,
koordinaci a řízení hospodářství a měnové unie). V něm je stanoveno, že země, jejichž
strukturální deficit překročí 0,5 %, nebo ty, jejichž celkové zadlužení překročí 60 %
HDP, musí Evropské komisi a Evropské radě předkládat rozpočtová a hospodářská
opatření, která povedou k nápravě situace. Evropské orgány pak tato opatření zkoumají a
schvalují. Podepsání této smlouvy je nutnou podmínkou pro země, které chtějí čerpat
podporu z Evropského stabilizačního mechanizmu ESM. Skutečně společná rozpočtová
politika Eurozóny je v současnosti ještě v nedohlednu.
Za druhé – po vypuknutí války v Sýrii a následující uprchlické krizi se těmto
stranám daří vyvolávat obavy v širokých vrstvách obyvatel ze zaplavení Evropy
uprchlíky, kteří mají zcela odlišný kulturní a náboženský původ. Tyto argumenty
podporuje i skutečnost, že z migrace se stal velký byznys (cesta do Evropy stojí až několik
tisíc dolarů)35 pro organizovaný zločin, který v mnoha zemích „verbuje“ tamní obyvatele
pro imigraci do Evropy a slibuje jim „evropský sen“. Tito spíše ekonomičtí migranti jsou
vodou na mlýn populistické rétorice. Pravicové populistické strany se již dlouhou dobu
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projevují proti otevřeným hranicím a toto téma se často potkává s jejich další agendou –
antiislamismem a antimultikulturalismem.36 Populisté označují migranty jako „trojské
koně islámu“.37
Není to pouze strach z jiné kultury ale i obava o práci. Již od 90. let se začala šířit
myšlenka, že přistěhovalci zabírají pracovní místa, která by měla patřit občanům země
(do té doby byl nedostatek pracovní síly a přistěhovalci byli dočasně vítáni, protože se
předpokládalo, že po určité době zase odejdou do svých rodných zemí). Mezi nejčastější
typy stížností na migranty patřilo zhoršení bezpečnosti (mnohdy se argumentovalo
většinou nepodloženým tvrzením, že mezi migranty je podstatně větší kriminalita než
mezi původním obyvatelstvem), přiživování se na státu (mnohdy pramenící z toho, že
v řadě evropských zemích nemohou žadatelé o azyl legálně pracovat do té doby, něž je
jejich, žádost o azyl pozitivně vyřízena, a tak jsou odkázáni na sociální dávky) a zabírání
pracovních míst.38 Takováto tvrzení ovšem nevyplývají například ze statistik německého
statistického úřadu. Největší počet migrantů a cizinců v Německu žije na území bývalého
západního Německa, 39 zatímco míra nezaměstnanosti je velmi vysoká naopak na území
bývalého východního Německa. 40 To samé platí i pro kriminalitu v Německu (největší
počet trestných činů mají tradičně velká města v Německu, ale hned na to následují
spolkové země z bývalého východního Německa).41 Stížnosti obyvatel na migranty ale
byly řadou politiků ignorovány nebo je odsunovali do budoucna v domnění, že mají na
starosti důležitější problémy, a tak se nemůžeme divit, že frustrovaní voliči přešli na
stranu populistů, protože po letech nezájmu vnímají populisty jako někoho, kdo je
ochoten se touto problematikou zabývat.
Za třetí – Evropská unie se rozrostla na 28 členů, což značně ztěžuje demokratické
rozhodování a svádí lídry této instituce k tomu, aby mnohá rozhodnutí „protlačili“ někdy
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bez podrobné politické diskuze. Toto má původ již v 80. a 90. letech minulého století,
kdy tzv. motor Evropy – tandem Francie a Německa (rozvinutý hlavně v době, kdy byl
německým kancléřem Helmut Kohl a francouzským prezidentem Francois Mitterrand),
stáli v čele evropské integrace. Právě tyto dvě země ukazovaly akceschopnost Evropy a
evropské integrace. Různé obcházení pravidel tak bylo omlouváno pozitivními výsledky.
Evropské společenství tak vypadalo, že je schopné pozitivně reagovat na většinu svých
problémů.
Všechny tyto faktory vedly k tomu, že v současné době můžeme po celé Evropě
sledovat nárůst popularity těchto populistických stran. Spojuje je odpor k Evropské unii
(požadují buď její zrušení, nebo co největší rozvolnění vzájemných vztahů, snad po vzoru
NAFTA – Severoamerická dohoda o volném obchodu s Kanadou, Spojenými státy
americkými a Mexikem), odpor k imigraci a kritika stávajících etablovaných politických
stran. Populistické strany dokáží ovlivňovat debaty a přináší nová témata a úhly pohledu
na dění v evropské integraci, a i když zřídka kdy ovlivňují výsledek jednotlivých jednání
(velkou výjimkou je samozřejmě Brexit), rozhodně je nemůžeme odbývat s poukazem na
to, že jsou jenom přechodným jevem, který časem odezní.42

2. Hlavní populistické strany ve Francii, Německu

a

Nizozemsku
Strany, které jsem si pro účely této práce vybrala, zastupují nejdůležitější a
nejsilnější populistické strany ve vybraných zemích. Zároveň v roce 2017 v těchto
zemích probíhaly důležité volby (do parlamentu, Spolkového sněmu, prezidentské
volby). V těchto volbách výše zmíněné strany slavily poměrně velký úspěch – Marine Le
Penová za Národní frontu se dostala do druhého kola prezidentských voleb a byla silnou
kandidátkou na prezidenta, Alternativa pro Německo získala zastoupení ve Spolkovém
sněmu (12,6 %) a nizozemská Strana pro svobodu se umístila jako druhá nejsilnější strana
v zemi. Nárůst obliby těchto stran je tak pro současnou politickou situaci silně relevantní.
Tyto tři strany se navíc minimálně ústně podporují a dávají najevo jistou názorovou
spřízněnost.43
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2.1. Národní fronta (Front National, FN)
Národní fronta vznikla již v roce 1972 a je tak jednou z nejstarších evropských
populistických

stran

současné

doby.

Byla

založena

za

účelem

sjednocení

protirepublikánského hnutí, konzervativních katolíků a rasistických hnutí. 44 Během 70. a
80. let se této straně nedařilo zaznamenat větší volební úspěchy. Až ve volbách do
Evropského parlamentu v roce 1984 získala Národní fronta 11 % hlasů. 45 Od této doby
se Národní fronta zapsala mezi důležité hráče francouzské politické scény. Tato strana
kombinuje etno-nacionalistickou xenofobii a politický populismus antiestablishmentu.
Díky tomuto zaměření se podařilo FN od poloviny 80. let získávat průběžně okolo 10 až
18 % hlasů v parlamentních i prezidentských volbách a mohla tak ovlivňovat
francouzskou politickou scénu. Od poloviny 80. let se Národní frontě podařilo poprvé
vstoupit do národního parlamentu. Již v této době vystupovala strana jako euroskeptická
a během krize eura v roce 2007 se ještě více vymezila jako strana, která silně kritizuje
Evropskou unii a požaduje vystoupení z této evropské instituce.46 Strana je označována
jako populistická na pravé straně politického spektra. Národní fronta se stala stabilní
stranou na francouzské politické scéně a je v současné době nejdůležitějším
populistickým uskupením ve Francii.47
Stranu založili François Duprat, François Brigneau a Jean-Marie Le Pen, který se
ale nejvíce dostal do popředí strany a hrál stěžejní roli ve straně až do dubna roku 2015.
Nejen v Le Penově rétorice se objevovala obhajoba vichystické Francie a působení jejích
orgánů za druhé světové války, relativizování holokaustu – například plynových komor
a dalších zvěrstev nacistů, kterých se dopouštěli na Židech – vše to Le Pen považoval za
nepodstatný detail druhé světové války. 48 Předsednictví strany převzala po svém otci
Marine Le Penová, která získala rekordní počet hlasů a překonala tak svého otce. Ve
volbách v roce 2012, ve kterých získala Národní fronta 13,6 % hlasů do Národního
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shromáždění a pár týdnů předtím 17,9 % hlasů v prezidentských volbách. 49 I tento
výsledek byl překonán v roce 2017, když v prezidentských volbách Marine Le Penová
získala v prvním kole 21,3 % hlasů50 a ve druhém kole 33,94 % hlasů.51
Když se Le Penová v roce 2011 ujala vedení strany, prosadila značnou změnu
v prezentaci a politickém stylu. Národní fronta se vzdala svých krajně pravicových a
antisemitských pozic (Le Penová se vymezila proti krajně pravicovým členům strany –
od doby, co Marine Le Penová nastoupila do vedení FN se mluví o tzv.
„oddémonizování“) a vydala se populistickým směrem, který nejprve těžil z ekonomické
krize52 a později z migrantské krize. K tomuto posunu vedla hlavně změna ve vedení
strany a postupný odsun Jeana-Marie Le Pena (ve straně fungoval do dubna 2015, kdy
mu bylo v Národní frontě pozastaveno členství).53
Úspěch Národní fronty pod vedením Marine Le Penové je ovlivněn i tím, že
Francie je jednou ze zemí nejvíce zasaženou islámským terorismem (v posledních letech
například útoky na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo, útok v Nice a další) a také
migrací.54 Strana rověž přestala být politickým protikladem komunistické strany (JeanMarie Le Pen byl častým kritikem francouzské komunistické strany), a naopak se
zaměřila na voliče z tohoto levicového spektra a získala tak další hlasy. 55 Le Penová se
také distancovala od výroků svého otce a uvědomovala si, že popírání holokaustu a další
silná pravicová rétorika ovlivňuje negativně řadu potenciálních voličů.56 Omezením této
rétoriky dokázala získat strana svoji současnou podporu. Také krize eura a řecká krize
získala této straně řadu voličů.
Ve vztahu k Evropské unii se Národní fronta projevuje jako klasická
euroskeptická a pravicově populistická strana. Požaduje úplnou suverenitu Francie
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(spolupráce s ostatními státy by měla probíhat na základě dobrovolné kooperace) a
požaduje zrušení a znovuzavedení franku ve Francii místo eura (i když v reakci na
neúspěch v prezidentských volbách v roce 2017, kdy zvítězil Emmanuel Macron se svou
silně proevropskou volební kampaní, již její strana vyjadřuje méně výhrad k euru57). Ve
svém volebním programu na prezidentské volby v roce 2017 Marine Le Penová
prosazovala odchod z Evropské unie a odstranění evropských vlajek ze všech veřejných
budov ve Francii.58 Odmítá zasahování Evropské unie do francouzské zemědělské
politiky (nechce, aby kritéria pro udělování dotací zemědělství určovala Evropská unie).
Zároveň požaduje zákaz dovozu zahraničních produktů, které nesplňují francouzské
výrobní standarty. Navíc odmítá dohody o volném obchodu s mimoevropskými zeměmi.
Národní fronta chce podporovat francouzské společnosti tím, že by byl zaveden tzv.
„inteligentní protekcionismus“, dále pak tím, že veřejné zakázky by měly být vyhrazeny
pouze pro francouzské společnosti. Chce také prosadit zavedení dodatečné daně z náboru
zahraničních zaměstnanců. Jako další omezení činnosti nefrancouzských společností ve
Francii chce FN zajistit ochranu tzv. „strategických a nosných odvětví“ tím, že by
kontrolovala a případně bránila zahraničním investicím a případně blokovala vstup
zahraničního kapitálu do těchto francouzských společností. Podstatné omezení
zahraničních investic by znamenal i zákon, který by znemožňoval podniku, který obdržel
veřejnou dotaci, po dobu deseti let jeho prodej zahraniční společnosti.
V otázce migrace požaduje Národní fronta snížení legální migrace na 10 000
azylových míst ročně. Zastává názor, že rodiny přistěhovalců nemají mít automatický
nárok na získání povolení k pobytu z důvodu sloučení rodiny a chce prosadit nulovou
toleranci vůči nezákonné migraci – znemožnit legalizaci nebo naturalizaci cizinců, kteří
se v minulosti dostali na území Francie nelegálním způsobem. Navíc by získání
francouzské státní příslušnosti bylo možné pouze prostřednictvím příbuzenství nebo
naturalizace (ale za mnohem přísnějších podmínek, než je tomu dosud). Právo na azyl by
mohlo být uděleno pouze na základě žádostí podaných na francouzských
velvyslanectvích a konzulátech v zemích původu nebo v sousedních zemích. 59
Národní fronta také požaduje odchod Francie z integrovaného vojenského velení
Severoatlantické aliance NATO (to proto, aby Francie podle jejího tvrzení „nebyla
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zatahována do cizích válek“), ale zároveň prosazuje navýšení výdajů na obranu (chce
ukotvit v ústavě 2 % HDP jako minimální výdaje na obranu). 60 Odmítá vstup Turecka do
Evropské unie. V mezinárodní politice se brání spolupráci se Spojenými státy
americkými a podporuje spolupráci s Ruskou federací. Chce si zajistit spolupráci
s Německem a Ruskem pomocí trilaterální smlouvy a vytvořením osy Paříž-BerlínMoskva.61 Marine Le Penová se netají svým pozitivním vztahem ke kremelské vládě. Při
prezidentské volební kampani v roce 2017 ji její hlavní konkurent Emmanuel Macron
obvinil z toho, že její kampaň byla financována mimo jiné i První česko-ruskou bankou,
která byla údajně napojena na vládu v Kremlu62. Podle Macrona se ruská média snažila
pošpinit jeho jméno ve prospěch jeho protikandidátky (za využití různých pomluv a
obvinění).63 Národní fronta se vymezuje proti sankcím, které byly uvaleny na Rusko ze
strany Evropské unie po okupaci Krymu. 64 Národní fronta požaduje vystoupení
ze Schengenského prostoru a znovuzavedení ochrany francouzských národních hranic. 65
Marine Le Penová byla zvolena v roce 2004 do Evropského parlamentu a má tak
zkušenosti zevnitř Evropské unie, kde se jako europoslankyně zabývala mimo jiné i
problematikou nezaměstnanosti a dalšími sociálními otázkami, mezinárodním
obchodem, evropskými vztahy s Izraelem a s Latinskou Amerikou. Od roku 2015 je
členkou a spolupředsedkyní skupiny Evropa národů a svobody. 66

2.2. Alternativa pro Německo (Alternative für Deutschland, AfD)
Alternativa pro Německo byla založena teprve na začátku roku 2013 jako reakce
na krizi Eurozóny a zachraňování Řecka před státním bankrotem během této krize ze
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strany Evropské unie, přičemž podstatnou roli v této operaci hrála vláda spolkové
kancléřky Angely Merkelové. Během této doby téměř celý tehdejší německý politický
establishment zastával názor, že neexistuje žádná jiná alternativa než Řecko z této krize
„vyplatit“. Německý výraz „Alternativlosigkeit“ („bez alternativy“) byl dokonce
vyhodnocen německou společností jako jeden z nejpoužívanějších pojmů roku 2010.67
V negativní reakci na tento často používaný výraz se nově vznikající seskupení nazvalo
Alternative für Deutschland, aby ukázalo voličům, že přece jenom v Německu je někdo,
kdo jim nabízí jiné východisko. Již od počátku byla tato strana označována za pravicově
populistickou, i když se zprvu vymezovala hlavně vůči společné evropské měně. Pouze
za několik měsíců se straně podařilo získat potřebný počet podpisů k registraci a zapojit
se do voleb ještě v tom samém roce. V těchto volbách získala 4,7 % hlasů a těsně tak
nesplnila pětiprocentní limit a do Spolkového sněmu se nedostala. Většina liberálně
konzervativních zakladatelů tohoto politického subjektu se však ve svých názorech
dostala postupně do menšiny, a tak stranu opustila, někteří z nich založili novou stranu
ALFA (dnes Liberálně konzervativní reformisté). V dalších celoněmeckých volbách
v roce 2017 však tohoto cíle bez problému dosáhla (ve volbách získala 12,6 % hlasů, což
znamenalo 94 křesel z celkových 709 mandátů Spolkového sněmu). 68
V Evropském parlamentu původně Alternativa pro Německo patřila do skupiny
Evropští konzervativci, ale v roce 2016 byli její poslanci vyloučeni kvůli radikalizaci
strany.69 Alternativa pro Německo postupem času kladla stále více důraz na záležitosti
týkající se migrace a otázku eurozóny odsunovala do pozadí. 70 Tento posun zaměření se
projevil i ve vztahu k Národní frontě: zatímco v začátcích AfD odmítalo jakoukoliv
spolupráci s Marine Le Penovou s poukazem na to, že její ekonomická politika i rétorika
je extrémně levicová (ochranářství francouzského průmyslu a hlavně zemědělství),
v posledních době již toto neplatí a zdůrazňují se styčné body tykající se protiimigrační
politiky obou stran.
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Strana byla založena ekonomy a odpůrci politiky Angely Merkelové. Postupem
času si získala oblibu u lidí smýšlející extremisticky a existuje řada případů, kdy někteří
členové Alternativy pro Německo projevovaly krajně pravicové a nacionalistické
tendence. Ať už se to týká úzkých kontaktů členů s hnutím Pegida a obdobnými
formacemi, tak se to rovněž projevuje tím, že někteří nově zvolení poslanci do
Spolkového sněmu za AfD v něm zaměstnávají osoby, které jsou spojovány
s neonacistickým hnutím nebo s hnutím tzv. Říšských občanů (Reichsbürger).71
Posun v programových názorech strany se projevuje i v proměně jejího vedení.
Prvními předsedy strany byl trojlístek Bernd Lucke, Frauke Petryová a Konrad Adam.
Od července 2015 Frauke Petryová a Jörg Meuthen, po vystoupení Frauke Petryové ze
strany ji od září 2017 vedl samotný Jörg Meuthen a na sjezdu v prosinci 2017 byl k němu
zvolen druhý předseda Alexandr Gauland. 72
Tradiční strany v Německu označuje tato strana jako prolhané (což je klasická
rétorika populistických stran) – to naznačuje i jejich slogan – „Mut zur Wahrheit“
(„Odvaha k pravdě“).73 Strana je řazena mezi pravicově populistické. V roce 2014 získala
AfD 7,1 % hlasů do Evropského parlamentu. Získala tak sedm mandátů, avšak pět z nich
odešlo do odštěpenecké strany Liberálně konzervativní reformisté. Markus Pretzell, který
ze strany vystoupil, je ve frakci Evropa národů a svobody. Jediný Jörg Meuthen je členem
AfD a náleží do frakce Evropa svobody a přímé demokracie.
Ve svém programu uvádí AfD, že „z Evropské unie se stal nedemokratický
konstrukt, jehož politika je navrhována demokraticky nekontrolovanou byrokracií“. 74
Uznávají ale, že doba Evropského hospodářského společenství (1957-1993) přinesla
západoevropským státům prosperitu. Evropská unie si ovšem podle Alternativy pro
Německo přivlastnila kompetence, na které neměla právo. Dále kritizují rostoucí míru
centralizace Evropské unie a její snahy o vytvoření společného evropského státu. Orgány
Evropské unie – především Rada ministrů, Evropská komise a Evropský parlament –
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nejsou podle AfD dostatečně demokraticky legitimní. AfD nadále odmítá společnou
zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie a vytvoření společných obranných
složek. Namísto toho navrhují úzkou spolupráci evropských zemí a v otázkách zahraniční
politiky se ad hoc dohadovat na společném postupu. Namísto Evropské unie tak navrhují
flexibilní síť států s jednotným trhem, na kterém se každý stát podílí podle svých
možností. Jsou jednoznačnými zastánci volného trhu, kde v zásadě jediným motorem má
být ničím neomezovaná hospodářská konkurence. Stejné principy v hospodářské politice
mají platit i v rámci mezinárodních obchodních vztahů – to znamená, že AfD odmítá
jakoukoliv diskriminaci v zahraničních obchodních vztazích (ať jsou to různá cla nebo
subvence svým domácím firmám ze strany zahraničních vlád). 75 Národní parlamenty by
byli jedinými tvůrci zákonů, na celoevropské bázi by neexistovalo žádné zákonodárné
těleso.76 Navrhují tak, aby evropské státy spolupracovali na základě negativní integrace
– tedy pozvolného odstraňování bariér v hospodářských vztazích. 77 Do takovéhoto
společenství odmítají přijímat neevropské státy z „kulturních a geografických“ důvodů.
Jelikož byla strana založena řadou euroskeptických ekonomů, staví se negativně vůči
společné evropské měně. 78 AfD požaduje, aby Spolkový sněm „ukončil experiment
EURO“. Pokud by tak neučinil, bude AfD prosazovat referendum o jeho další existenci. 79
Požaduje také, aby německé banky nenesly zodpovědnost za činnost zahraničních bank. 80
Strana je odpůrcem Evropského nástroje finanční stability (European Financial Stability
Facility, EFSF) a Evropského stabilizačního mechanismu (ESM).81
Ve vztahu k migrační krizi chce Alternativa pro Německo zavést přísnější
migrační a uprchlické zákony. Tím chtějí docílit větší regulace nelegální migrace do
Německa. Chtějí také zmrazit finanční příspěvky z rozpočtu a fondů Evropské unie těm
zemím, které odmítají přijímat migranty. V mezinárodní politice chtějí mít dobré
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diplomatické vztahy jak s Ruskem, tak se Spojenými státy. V bezpečnostní otázce
podporují společné rozhodování evropských států, ale zároveň chtějí, aby byly zachovány
národní zájmy a odmítají založení evropské armády. 82 Přistoupení Turecka k Evropské
unii AfD sice v roce 2014 nijak závažněji neodmítala (požadovala ale aby o jeho vstupu
bylo uskutečněno evropské referendum) 83, ale v současné době se spolupředseda strany
Alexander Gauland k této otázce staví jasně negativně. Navíc by podle jeho mínění měl
být Turecku zastaven veškerý finanční příjem z Evropské unie. Naopak turecké členství
v NATO spolupředsedovi AfD nevadí a nechce ho rušit. Sankční politika vůči Rusku
podle Gaulanda nefunguje a sankce by měly být zrušeny. Zároveň by s Ruskem měly být
navázány lepší obchodní vztahy. 84 Vrcholní zástupci AfD pravidelně navštěvují ruský
parlament, kde se setkávají s hlavními představiteli ruské provládní politické scény. 85
V otázkách týkajícíh se migrační politiky se Gauland během předvolební kampaně v roce
2017 vyjádřil proti přijímání uprchlíků. Naopak naznačil, že by uprchlíci, kteří přicházejí
z Afriky (přes Libyi), měli být vráceni do zemí ze kterých přišli, protože většina z nich
jsou ekonomickými migranty („chtějí mít pouze lepší život“). Islám AfD navenek
nekritizuje jako náboženství (když je praktikováno v soukromí),86 neboť tvrdí, že je
neomezeně pro náboženskou svobodu a svobodu projevu. Na druhou stranu se však ostře
vymezuje proti tomu, aby praktikování islámu narušovalo židovsko-křesťanské hodnoty,
které v Evropě platí po staletí. Zcela odmítá extrémní projevy islamismu jako je například
právo šaría. Zároveň vyslovuje silné obavy z růstu počtu obyvatel muslimského vyznání,
což podle AfD ohrožuje současnou evropskou civilizaci. 87
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2.3. Strana pro Svobodu (Partij voor de Vrijdheid, PVV)
V Nizozemsku je více stran, které se dají označit za populistické (Socialistická
strana nebo Hrdé Holandsko), ale ty buď v současnosti nemají relevantní
celospolečenskou váhu, nebo se jejich politika odvrací od populismu. V minulosti měla
velký vliv strana Listina Pima Fortuyna (Lijst Pim Fortuyn, LPF). Fortuyn silně kritizoval
migraci a multikulturalismus, který podle něj vedl k nedostatečné asimilaci muslimů. Pim
Fortuyn v roce 2002 vedl svoji stranu do voleb, byl ale pár dnů před volbami zastřelen
environmentálním aktivistou, který byl k činu motivovaný Fortuynovou protimuslimskou
rétorikou. Po jeho smrti LPF již nebyla tolik silná, aby mohla uspět v dalších volbách, a
tak se uvolnilo místo pro další populistickou stranu v Nizozemsku.88
Strana pro svobodu byla založena v roce 2004 pod jménem Wildersova skupina
(Groep Wilders, GP). Jejím zakladatelem je kontroverzní Geert Wilders (v roce 2011 byl
Wilders zbaven obvinění z šíření nenávisti, mimo jiné přirovnáním Koránu ke knize Mein
Kampf Adolfa Hitlera). Wilders založil Groep Wilders poté, co odešel ze strany Lidová
strana pro svobodu a demokracii (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD).
Wilders nesouhlasil s politikou VVD (členem VVD byl Wilders mezi lety 1989-2004)
vůči Turecku a jeho možném vstupu do Evropské unie. Wildersova skupina byla jednou
z evropských stran, které se tvrdě postavily proti evropské ústavě v roce 2005 a přispěla
k jejímu odmítnutí v nizozemském referendu, kdy se proti ústavě postavilo 61,5 %
obyvatel (volební účast byla 63,3%). Wildersova skupina se přejmenovala na Stranu pro
svobodu v roce 2006. Její kuriozitou je, že dodnes má jediného člena – Geerta Wilderse
– který také sám stanovuje její program a z okruhu sympatizantů a podporovatelů strany
určuje, kdo za ní bude kandidovat ve volbách. Tato strana kladla již ze začátku důraz na
„obyčejný lid“, ekonomický liberalismus, nacionalismus a požadavek na přímou
demokracii. Wilders se ovšem zaměřoval již od začátku na problematiku migrace a vinil
za ni tradiční politické strany v Nizozemsku. Média se této problematice začala věnovat
poté, co byl zavražděn v roce 2004 holandský režisér a kritik islámského způsobu života
Theodoor „Theo“ van Gogh muslimem marockého původu Mohammedem Bouyerim.
Bouyer byl členem teroristické organizace Hofstadgroep, která plánovala útok i na Geerta
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Wilderse a poté, co policie a tajné služby překazily tyto plány, je Wilders pod neustálým
policejním dohledem.89
Již v roce 2006 zaznamenala Strana pro svobodu svůj první úspěch – 5,9 % hlasů
ve všeobecných volbách. V roce 2009 získali 17 % hlasů při volbách do Evropského
parlamentu a poté v roce 2010 ve všeobecných volbách získala tato strana 15,5 % (a
podporovala vládu vytvořenou VVD90). Tradiční strany v Nizozemsku ale považují tuto
stranu za příliš kontroverzní na to, aby s ní vytvořily koalici.91 Na počátku roku 2017
obsadila PVV druhé místo ve volbách a získala tak 20 křesel v nizozemském parlamentu,
zatímco první místo a 33 křesel získala Wildersova bývalá strana VVD. Geert Wilders
nebyl schopný vytvořit koalici, a tak se vlády v Nizozemsku opět ujal Mark Rutte (VVD).
PVV se ale stala druhou největší nizozemskou stranou.92
Wildersova Strana pro svobodu je známá pro svůj odmítavý postoj vůči
islamismu, migrační a azylové politice a multikulturalismu (heslem strany je „Grenzen
dicht!“ – Uzavřít hranice!93). Podle Wilderse islamizace a evropská integrace (vytváření
evropského superstátu) podkopává nizozemskou nezávislost – zákony ohledně masové
migrace a multikulturalismu přispěly k rostoucímu vlivu muslimů v nizozemské
společnosti,

ale

i

jinde

v Evropě,

zatímco

evropská

integrace

podporuje

multikulturalismus a migraci. 94
Ve svém programu (na léta 2017-2021) věnuje „deislamizaci“ Nizozemska
největší část. V programu požaduje, aby již nebyly přijímány žádní další migranti a
žadatelé o azyl z islámských zemí, požaduje uzavření azylových center, zrušení již
vydaných povolení k azylu, preventivní zadržení radikálních muslimů, uzavření
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veškerých mešit a islámských škol a zákaz Koránu. Podle Wilderse není jeho kritika
islámu založena na tom, že by muslimy nenáviděl, ale opírá se o tvrzení, že učení islámu
je „nelidské“, a říká, že islámská doktrína bere muslimům jejich čest. Wilders řekl, že
islám je neslučitelný s židovsko-křesťanskou kulturou a v islámských zemích se
projevuje naprostá absence svobody, právního státu a tyto země radikálně potlačují práva
všech možných minorit včetně práv gayů a leseb. 95 Odsuzuje však zároveň nacismus
v jakékoliv podobě a kritizuje Evropskou unii jako celek za malou podporu Izraele
v otázkách jeho konfliktu s Palestinci na okupovaných územích a s arabskými státy
obecně.96 Jasně požaduje nezávislost Nizozemska a tím pádem také odchod z Evropské
unie a zavedení přímé demokracie tak, aby moc přešla do rukou nizozemských občanů. 97
Je nutné ovšem podotknout, že tento program je velmi krátký (asi jedna stránka; je to
spíše volební manifest, než volební program), a nevysvětluje, jak by své body splnil a
jaké alternativy (například obchodování s ostatními státy při odchodu z Evropské unie)
by navrhoval.
Většina bodů je lépe vysvětlena v programu na období 2010-2016, ve kterém
prosazuje odchod z Evropské unie, ale Nizozemsko by bylo členem Evropského sdružení
volného obchodu (European Free Trade Association, EFTA). Je také rozhodným
zastáncem volného obchodu obecně, tedy staví se proti clům, subvencím a ostatním
ochranářským opatřením.98 Po dobu, kdy by Nizozemsko bylo v Evropské unii, by se
mělo rozhodně zasadit o zrušení Evropského parlamentu. Strana pro svobodu požaduje
naprosté zrušení Schengenské smlouvy a dávala by občanství a povolení k azylu pouze
omezenému počtu lidí. Migrace z islámských zemí by měla být zastavena úplně, ale i
migrace a přistěhovalectví z neislámských států by nemělo být podporováno, což je
mířeno hlavně na pracovní sílu pocházející z východní Evropy. Migranti, kteří porušili
zákon, ztratili práci, nebo se jim nepodařilo asimilovat se do nizozemské společnosti by
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měli být vyhoštěni.99 Odmítavě se staví k přijetí Turecka za člena Evropské unie. Zároveň
odmítá evropskou armádu a společnou zahraniční politiku Evropské unie. NATO této
populistické straně nevadí, ale nechce, aby jeho členem bylo Turecko. Vůči Rusku
zaujímá Wilders vstřícný postoj, například příčina Ukrajinské krize spočívá podle něj
v podpoře „Majdanu“ ze strany některých zemí Evropské unie, a ne ve vměšování Ruska
do vnitřních záležitostí Ukrajiny.100

3. Komparace vybraných populistických stran
Vybrané strany se projevují ve vztahu k Evropské unii jako populistické. Často
využívají rétoriku typickou pro populistické strany – Evropskou unii označují jako
establishment, kterému nezáleží na dobru lidu členských států. Požadují referenda o
výstupu z Evropské unie, nebo z eurozóny. Zároveň všechny tři strany jsou silně
zaměřené proti přijímání uprchlíků z krizových oblastí (Afghánistán, Sýrie, Irák, země
severoafrického Maghrebu a z jiných afrických zemí) a využívají tak nativistickou
politiku pro získání voličů. Navíc dvě ze tří stran mají jasného lídra, který je pro danou
stranu charakteristický. Výjimkou je Alternativa pro Německo, která na rozdíl od zbylých
dvou stran nemá žádného charismatického centrálního lídra, který by byl v této straně
dominantním činitelem. Jednu dobu se zdálo, že takovouto funkci bude plnit bývalá
předsedkyně strany Frauke Petryová (těsně po volbách do Spolkového sněmu koncem
minulého roku však stranu opustila a založila novou stranu – Blaue Partei), ale
v současnosti nestojí v čele AfD nikdo takový, jako je pro Národní frontu Marine Le
Penová nebo pro Stranu pro svobodu Geert Wilders.
I k médiím přistupují vybrané strany populisticky a dokáží skrz ně ovlivňovat
řadu potencionálních voličů. Tyto tři strany často používají neověřené zprávy, které se
ukáží jako nepravdivé a masivně je šíří hlavně pomocí internetových médií. Od té doby
co má AfD výrazné zastoupení ve Spolkovém sněmu na sebe upozorňuje například i
oficiálními dotazy na vládu, jejichž podstata vyvolává obrovské protesty ze všech
možných stran. Například se vlády dotazovala, jak se od roku 2012 v Německu vyvíjí
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počet narozených postižených novorozeňat a kolik těchto případů má migrační pozadí. 101
Zároveň všechny strany kritizují politiku Evropské unie – například všem třem stranám
vadí Schengenský prostor a svoboda volného pohybu, díky které podle těchto stran
dochází k ilegální a nekontrolované migraci.
Všechny vybrané strany se shodnou na tom, že Evropská unie nereprezentuje
dobře své členské státy a minimálně požadují její změnu nebo reformu. K tomu, jak by
se ale jejich země měla vůči Evropské unii zachovat se jejich názory liší. Nejstriktněji se
k tomuto staví francouzská Národní fronta a nizozemská Strana pro svobodu. Obě strany
požadují vystoupení svých zemí z Evropské unie. Naopak Alternativa pro Německo
zastává zdrženlivější přístup a chce pozměnění Evropské unie na flexibilní síť států, které
by spolupracovaly na základě negativní integrace. Německá AfD se tak chce vrátit do
doby před Maastrichtskou smlouvou, kdy spolu státy kooperovaly hlavně v oblasti
obchodu. Všechny strany kritizují Evropskou unii a její údajnou snahu vytvořit evropský
„superstát“. Strana pro svobodu chce uspořádat referendum o odchodu Nizozemského
království z Evropské unie. Pokud by ovšem takovéto referendum uspělo, Geert Wilders
požaduje, aby se Nizozemsko stalo členem Evropského sdružení volného obchodu a
následovalo tak tzv. švýcarský nebo norský model evropské integrace. Všechny strany se
ve svých proklamacích vyjadřují v tom smyslu, že případný odchod z Evropské unie nebo
z Eurozóny by jejich zemím prospěl.
Evropskou společnou měnu odmítá hlavně Alternativa pro Německo (která
vznikla právě jako reakce na rozpočtovou krizi v Řecku, a i v dnešní době v jejím čele
stojí řada ekonomů), jež ji označuje za nezdařený experiment Evropské unie a chce, aby
Evropská unie projekt eura zrušila a Německo by se mělo „uspořádaným procesem, který
může být i velice bolestný“ vrátit ke své dřívější národní měně. 102 Pokud by se tak nestalo,
chtějí o něm hlasovat v referendu. Zbylé dvě strany zastávají více pragmatický přístup.
Marine Le Penová sice dříve vystupovala proti euru, ale po prezidentských volbách v roce
2017 zmírnila svůj názor na zrušení společné měny, protože francouzská veřejnost
společnou evropskou měnu podporuje (byl to i jeden z bodů, které zapříčinily neúspěch
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Marine Le Penové v prezidentských volbách).103 Geert Wilders se sice nebrání
znovuzavedení bývalé nizozemské měny – guldenu – ale ani proti euru se nijak výrazně
negativně nestaví.104
Kde se názory těchto stran výrazně liší je ovšem otázka mezinárodního obchodu.
Marine Le Penová prosazuje silný protekcionismus vůči dovozu výrobků ze zahraničí a
chce upřednostňovat francouzské firmy, francouzské zemědělce a francouzské výrobky.
Zároveň zavedení cel a dalších ochranných ekonomických prostředků by znamenalo, že
právě Německo (jehož ekonomika závisí na exportu zboží) a Nizozemsko (druhý největší
světový vývozce zemědělských produktů po Spojených státech amerických,105 jehož
hlavním trhem je právě Evropská unie) by přišly o jednoho z „odběratelů“ svých
produktů. Navíc celní politika Francie by zapříčinila zdražení exportovaných produktů.
To by pro tyto státy mělo negativní ekonomické následky, a proto to vidím jako jeden
z důležitých bodů, na kterém se Alternativa pro Německo a Strana pro svobodu s Národní
frontou nedohodnou. AfD a PVV naopak prosazují politiku neomezené hospodářské
konkurence a politiku volného trhu a odmítají jakoukoliv diskriminaci, cla a jiný druh
protekcionismu v mezinárodním a evropském obchodě. Jak Alternativa pro Německo, tak
i Strana pro svobodu jsou zastánci jednotného evropského trhu.
Názory stran se opět shodují v otázce migrace, kdy sice každá strana navrhuje
trochu jiné řešení, ale všechny nabízí zpřísnění a omezení udělování nových azylů a
zásadní netoleranci vůči ilegální migraci do svých zemí (to se týká především migrantů
z muslimských zemí). Alternativa pro Německo i Národní fronta zastávají názor, že
požadavek na azyl se musí podat v zemi původu žadatele nebo v sousedních zemích a
pouze poté je možné žádost uznat a dále se jí zabývat. Nejstriktněji se k této otázce staví
Wildersova Strana pro svobodu, která požaduje dokonce i zrušení již udělených
azylových míst, a navíc uzavření nizozemských hranic. Zároveň také prosazuje
deislamizaci Nizozemska. Alternativa pro Německo navrhuje, aby byly zmraženy
finanční prostředky a příspěvky těm zemím, které odmítají přijímat uprchlíky a žadatele
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o azyl. Je tak možné, že i když strany zaujímají poměrně stejný názor na tuto
problematiku, může se stát, že ani v tomto ohledu nebudou moci dojít ke kompromisu a
na něčem se dohodnout.
Všechny tři strany jednoznačně odmítají založení společné evropské armády. Na
Severoatlantickou alianci má nejostřejší názor Marine Le Penová a Národní fronta, které
požadují vystoupení Francie z integrovaného vojenského velení. Zároveň ale prosazují
navýšení procent rozpočtu, které by šlo na obranu, za účelem podpory zahraničních akcí,
které by vedly k zabránění rozšíření fundamentalismu na Blízkém východě. 106
Alternativa pro Německo nechce ze Severoatlantické aliance odejít, ale chce zreformovat
tuto alianci tak, aby byla zaručena bezpečnost v Evropě a na jejích periferiích. 107 Geert
Wilders Severoatlantickou alianci podporuje, ale zároveň je toho názoru, že by postup
této vojenské organizace neměl být směřován proti Rusku. 108
V mezinárodní politice se všechny strany nebrání spolupráci s Ruskou federací (v
některých případech mají dokonce i jejich podporu). Zároveň všechny tři strany považují
sankce uvalené na Rusko během ukrajinské krize (anexe Krymu a vyvolání občanské
války na východní Ukrajině v roce 2014) jako neúčinné. Proti spolupráci se Spojenými
státy americkými se staví hlavně Národní fronta. 109 Zároveň všechny strany odmítají
vstup Turecka do Evropské unie, i když například Alternativa pro Německo se tomu dříve
nebránila. Naopak Geert Wilders kvůli této problematice opustil svoji bývalou Lidovou
stranu pro svobodu a demokracii a patří tak k jedněm z nejdlouhodobějších odpůrců
vstupu Turecka do Evropské unie. V Severoatlantické alianci vadí Turecko hlavně Geertu
Wildersovi. Naopak Alternativa pro Německo a její spolupředseda Alexander Gauland se
proti tureckému členství nestaví.
Ani na společném postupu v rámci Evropské unie se strany nedokáží dohodnout.
Toto je zřetelné na tom, v jakých frakcích evropského parlamentu jsou strany zastoupeny.
Geert Wilders patří v evropském parlamentu do frakce Evropa svobody a přímé
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demokracie (Europe of Freedom an Direct Democracy Group, EFDD), Marine Le
Penová a europoslanci za Národní frontu patří do frakce Evropa národů a svobody
(Europe of Nations and Freedom, ENF), a Alternativa pro Německo patřila dříve do
frakce Evropští konzervativci a reformisté (European Conservatives and Reformists
Group, ECR), ale v roce 2016 byli vyloučeni a v dnešní době jsou zastoupeni jedním
europoslancem ve frakci EFDD (je jím současný spolupředseda strany Jörg Meuthen).110
O uvažování o možnostech spolupráce těchto stran vypovídají i setkání
pravicových populistických stran, ke kterým došlo v minulém roce – především
v německém Koblenzi v lednu roku 2017 na kongresu frakce poslanců Evropského
parlamentu ENF. Na toto setkání přišla Marine Le Penová, Geert Wilders, Harald
Vilimsky (FPÖ) a zástupci z Itálie a Velké Británie. Celý kongres hostila Alternativa pro
Německo v čele s Frauke Petryovou a jejím manželem Marcusem Pretzellem, který byl
v evropském parlamentu ve frakci ENF za stranu AfD, avšak někteří čelní představitelé
této strany (mezi nimi Jörg Meuthen) se v tuto dobu silně stavěli proti ad hoc spolupráci
s francouzskou Národní frontou. Z tohoto médii velmi sledovaného setkání však nevzešel
žádný společný dokument, z něhož by se dalo usoudit na budoucí konkrétní spolupráci
těchto stran. V podstatě se vše omezilo jen na proklamace a hesla jako například
„patriotismus“, „národ“, „národní hrdost“ a na pojmenování společného nepřítele:
Evropská unie a Angela Merkelová. 111 Z tohoto setkání se tak dá usoudit, že současná
spolupráce jednotlivých stran je velmi povrchová.
Obecně se vzájemné vztahy mezi těmito populistickými stranami silně mění. Ještě
před několika lety se Alternativa pro Německo bránila užším vztahům s Národní frontou
kvůli její pověsti, která ji řadila až k fašistickému kraji politického spektra. Toto se
projevovalo hlavně v období, kdy stranu vedl Jean Marie Le Pen. Na druhou stranu
v současnosti se Marine Le Penové nelíbí rétorika některých členů AfD, která se také
blíží k neonacistickým heslům112, protože se v posledních letech snaží Národní frontu tzv.
oddémonizovat a odlišit se tak od doby, kdy stranu vedl její otec.
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Jako základní problém spolupráce těchto stran vidím protiklad – tyto strany chtějí
rozdělit Evropu na jednotlivé státy a zároveň se chtějí v tomto úsilí spojit. To jde proti
sobě a může to fungovat jen ve fázi rozbití Evropské unie – tedy pouze pokud tyto strany
nezískají výkonnou moc. V případě spolupráce těchto stran na mezivládní úrovni vidím
jako hlavní problém naprosto rozdílný přístup k ekonomice a zahraničnímu obchodu, jak
je zřejmé z následující tabulky.

Porovnání FN, AfD a PVV ve vztahu k evropské integraci
Národní fronta

Alternativa pro
Německo

Strana pro svobodu

Evropská unie

Vystoupení z EU,
požadavek plné
suverenity

EURO

Odchod z eurozóny (v
poslední době ale
zmírnění rétoriky)

Namísto EU navrhují
flexibilní síť států
s jednotným trhem;
spolupráce na základě
negativní integrace
Odchod z eurozóny
(ukončení experimentu
EURO)

Mezinárodní
obchod

Silný protekcionismus
vůči dovozu ze
zahraničí;
upřednostňování
francouzských firem

Vystoupení z EU
(Nizozemsko by se ale
stalo členem EFTA);
zrušení Schengenské
smlouvy
Nebrání se
znovuzavedení
guldenu, ale ani není
silně proti euru
Proti clům a
protekcionismu; pro
volný obchod

Migrace

Omezení azylových
míst na 10 000 a
zpřísnění pravidel;
požadavek na azyl
může být podán pouze
v zemi původu nebo
v sousední zemích
NATO/Obrana Odchod Francie
z integrovaného
vojenského velení
NATO (ale zároveň
navýšení prostředků na
obranu); proti založení
evropské armády
Rusko/USA
Spolupráce s Ruskem,
proti spolupráci s USA
(vytvoření osy PařížBerlín-Moskva); proti

Neomezená
hospodářská
konkurence; odmítá
jakoukoliv
diskriminaci
v zahraničních
obchodních vztazích
Přísnější migrační a
uprchlické zákony;
zmrazení finančních
příspěvků zemím,
které odmítají přijmout
uprchlíky; proti
ekonomické migraci
Proti založení
evropské armády;
NATO zachovat

Dobré vztahy
s Ruskem i USA; proti
sankcím uvaleným na
Rusko po anexi
Krymu; rozšiřovat

Zastavení příjmu
migrantů z islámských
zemí; zrušení již
vydaných azylových
povolení
Proti založení
evropské armády;
NATO zachovat

Proti sankcím
uvaleným na Rusko po
anexi Krymu;
s Ruskem chce
utužovat obchodní i
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Turecko

sankcím uvaleným na
Rusko po anexi Krymu
Odmítá vstup Turecka
do EU

obchodní spolupráci s
Ruskem
Odmítají vstup
Turecka do EU
(v minulosti nebyli
proti); pro Turecko v
NATO

politické vztahy;
spolupráce i s USA
Odmítá vstup Turecka
do EU; proti členství
Turecka v NATO

Závěr
V bakalářské práci jsem si dala za cíl vyzkoumat, do jaké míry jsou si tři pravicové
populistické strany (Národní fronta, Alternativa pro Německo a Strana pro svobodu)
podobné ve svých programech a zda se shodují nebo neshodují v otázkách ohledně
evropské integrace. Došla jsem k závěru, že spolupráce těchto stran je velmi povrchní.
Zároveň se na mnohém vybrané strany neshodnou a tím pádem by spolu nemohly
dlouhodobě spolupracovat. Nejsilněji mohou spolupracovat z pozice opozičních stran, ale
i tak je jejich spolupráce omezená. Strany spojuje téma rozbití Evropské unie, ale na další
otázky mají často odlišné názory. V jedné z nejzásadnějších otázek – ekonomice – se
střetává Národní fronta s Alternativou pro Německo a Stranou pro svobodu. Strany mají
také odlišné názory na politiku Eurozóny. Ani častá extremistická rétorika tyto strany
nesbližuje. V současné době populistické strany pořádají různá setkání, která by mohla
naznačovat jistou míru spolupráce, ale výstupy těchto setkání jsou často velmi
bezobsažná a nemají žádné konkrétní výsledky, které by mě uvedly v dojem, že mezi
těmito stranami probíhá spolupráce na nějaké vyšší úrovni.
Po vytyčení teoretického rámce a určení definice a následného popisu stran, jsem
na základě analýzy programů těchto vybraných stran, jejich vyjádření k různým
důležitým otázkám a výstupů z jejich dosavadních veřejných setkání, došla k názoru, že
jejich kooperace je spíše možná na úrovni opozičních stran ve svých jednotlivých zemích.
Názory všech stran se zdají být podobné, ale často se ve svých volebních programech liší.
Hlavním takovýmto bodem je mezinárodní obchod a přístup k volnému trhu, na který má
odlišný názor Národní fronta, která prosazuje politiku protekcionismu (zavádění cel na
zahraniční výrobky, ochrana domácích výrobců a omezování působení zahraničních
investorů ve Francii), zatímco Alternativa pro Německo a Strana pro Svobodu zastávají
názor, že mezinárodní obchod by měl být veden na bázi volného trhu. Politika Národní
fronty tak není v souladu s exportní politikou Německa a Nizozemska a mohla by tak vést
k rozkolu mezi těmito stranami. Vztahy mezi těmito stranami nejsou stabilní a průběhem
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let se proměňují. Například Národní fronta ještě před rokem striktně odmítala společnou
evropskou měnu euro stejně jako AfD, avšak od léta 2017 Marine Le Penová tuto rétoriku
silně zmírnila a k euru se vyjadřuje neutrálně. Alternativa pro Německo, jako nejmladší
ze všech tří stran, stále ještě prochází názorovým, a hlavně personálním vývojem, což se
projevuje hlavně absencí charismatického lídra.
Případná kooperace těchto stran je tedy možná pouze pokud budou strany
v opozici ve svých zemích, neboť je spojuje politika, která by vedla k rozpadu Evropské
unie. V současné době se shodují nejvíce v bodech souvisejících s migrační politikou
států Evropské unie (tato tématika je pro populistické strany typická), vyhraněným
pohledem na Evropskou unii a její současné směřování a vztahu k Ruské federaci. Ale
ani v těchto oblastech nejsou jejich názory jednotné a navrhují řadu rozdílných řešení.
Silná nacionalistická rétorika, kterou tyto strany používají, také neusnadňuje
případnou ochotu ke kompromisům v problémových oblastech, pokud by tyto strany
měly řídit své státy a byly by tudíž nuceny ke vzájemným ústupkům, především pokud
by se jim podařilo rozbít stávající Evropskou unii nebo ji značně rozvolnit, a stanuly by
tak před úkolem po této destrukci přejít ke konstrukci nového systému vzájemných vztahů
mezi těmito zeměmi. O tom, že spolupráce pravicových populistických stran není ideální
svědčí i to, že v Evropském parlamentu jsou poslanci za tyto strany členy dvou frakcí a
dodnes se nedokázali sjednotit do jednotné skupiny.

Summary
This bachelor thesis aims to compare three chosen political populist parties –
National Front in France, Alternative for Germany and Party for Freedom in the
Netherlands. I wanted to answer the questions if and how can these parties cooperate
regarding the European integration. That means to what extent their political program
matches on topics such as migration, Eurozone, European Union and so on. The goal of
this thesis was to prove that even though they seem very similar, they are incompatible.
This was shown after I analyzed their election programs. My main argument is that thanks
to protective policies that National Front wants to put into action, and which would hurt
Germany and the Netherlands economically, they will not be able to cooperate in a long
run, and so can only cooperate during the process of breaking up the European integration
or the European Union. I see this economic disagreement as a crucial problem, since the
other two parties push for free trade without tariffs. Another argument is, that even though
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the three parties seem to have lots in common, they cannot even agree on which group
they should be in the European parliament. They are separated into two groups: Europe
of Freedom an Direct Democracy and Europe of Nations and Freedom. Also, their often
nativist and sometimes nationalistic rhetoric leads to a negative approach from the other
parties – this means that, for example, nowadays National Front wants to keep its distance
from the Alternative for Germany, since its members sometimes lean towards extremist
and nationalistic rhetoric. Yet another argument is, that even though they all believe in
antimigration policies and want the Schengen area to be shut down, they have different
policies regarding the migration crisis. None of these parties are willing to take refugees
into their country. This could lead to another future disagreement.
Based on these arguments and factors, I came to my conclusion, that these three
parties are able to cooperate as parties of the opposition. However, if they would gain the
status of the ruling party, their disagreement would lead to serious cooperation issues.

43

Použitá literatura
AKKERMAN, Tjitske, Sarah L. DE LANGE a ROODUIJN. Radical right-wing populist
parties in Western Europe: into the mainstream?. London: Routledge, 2016.
ALBERTAZII, Daniel a Duncan MCDONELL, ed. Twenty-first century populism: the
spectre of western European democracy. New York: Palgrave Mcmillan, 2007.
ALBRECHT, Jan Phillip. Europe on the far right: Right-wing extremists and right-wing
populists in the European Parliament. Berlín: Jan Philipp Albrecht, MEP, 2012.
CANOVAN, Margaret. Populism. New York: Harcourt Brace Jovanovich, c1981,
EMMANOUILIDIS, Janis A., Catharine FIESCHI, Heather GRABBE, et al. Europe's
troublemakers: The Populist Challenge to Foreign Policy. Brusel: European Policy
Centre. 2016.
GRABOW, Karsten a Florian HARTLEB. Exposing the Demagogues. Brusel: Konrad
Adenauer Stiftung, 2013.
IVARSFLATEN, Elisabeth, and Frøy Gudrandsen. The Populist Radical Right in
Western Europe. In Europa Regional Surveys of the World, London: Routledge. 2014.
JUDIS, John B. The populist explosion: how the Great recession transformed American
and European politics. New York: Columbia global reports, 2016.
KUBÁT, Michal, Martin MEJSTŘÍK a Jiří KOCIÁN, ed. Populismus v časech krize.
Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 2016.
MÉNY, Yves a Yves SUREL. Democracies and the populist challenge. New York:
Palgrave, 2002.
MUDDE, Cas a Cristóbal ROVIRA KALTWASSER. Populism: a very short
introduction. New York, NY: Oxford University Press, 2017, Very short introductions.
MUDDE, Cas. The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy. West European
Politics. 2010, 33(6), 1167-1186.
TAGUIEFF, P.-A. Political Science Confronts Populism: From a Conceptual Mirage to
a Real Problem. Telos. 1995, 1995(103), 9-43.
WODAK, Ruth. The politics of fear: what right-wing populist discourses mean. Los
Angeles: Sage, 2015.
44

WODAK, Ruth, Majid KHOSRAVINIK a Brigitte MRAL, ed. Right-wing populism in
Europe: politics and discourse. London: Bloomsbury, 2013.

Volební programy:
144 engagements présidentiels. Election présidentielle. 2017.
Programm für Deutschland.: Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland.
Stuttgart, 2016.
Verkiezingsprogramma PVV 2017-2021.

Online zdroje:
Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de
Deutsche Welle: www.dw.de
Dutch News: www.dutchnews.nl
Evropský parlament: www.europarl.europa.eu
Express: www.express.co.uk
Foreign Affairs: www.foreignaffairs.com
Free West Media: www.freewestmedia.com
Front National: www.frontnational.com
The Guardian: www.theguardian.com
Handelsblatt: www.handelsblatt.com
Independent: www.independent.co.uk
Info: www.info.cz
Open Democracy: www.opendemocracy.net
Politico: www.politico.eu
Spiegel: www.spiegel.de
Statista: www.de.statista.com
The Straits Times: www.straitstimes.com
Süddeutsche Zeitung: www.sueddeutsche.de
Der Tagesspiegel: www.tagesspiegel.de
Týden: www.tyden.cz
Wayback Machine: www.web.archive.org
45

Eurozprávy: www.zahranicni.eurozpravy.cz

46

