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Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje v současnosti silně rezonujícímu tématu, populismu,
konkrétně jeho proměnám v Nizozemsku, a to především od počátku milénia, jelikož to
byla doba pro tamější populismus přelomová. Samotný pojem populismus má více
interpretací, proto se první kapitola této práce věnuje jeho teoretickému vymezení. Další
část práce už se zabývá samotnými aktéry nizozemského populismu, především pak
Pimem Fortuynem a Geertem Wildersem. Kapitoly se věnují analýze těchto politiků, jejich
projevům, ideologiím, kontroverzím a jejich následné komparaci. Cílem práce je zjistit a
porovnat, co mají tito aktéři společného. Důraz je kladen především na jejich politická
témata a projevy. Kromě komparace politiků je také cílem této práce zmapování
postupného úspěchu populismu v Nizozemsku, který je tam od roku 2002 na vzestupu.
Poslední část práce se věnuje dopadům a důvodům populismu na nizozemskou politiku
jako takovou.

Annotation
This bachelor thesis deals with a strongly resonating topic, populism, specifically with its
changes in the Netherlands, especially since the beginning of the millennium, as it was a
turning point for populism there. Populism itself has more interpretations, so the first
chapter of this thesis deals with its theoretical definition. The next part of the thesis is
dedicated to the actors of Dutch populism, especially to Pim Fortuyn and Geert Wilders.
Therefore, the chapters deal with the analysis of these politicians, their manifestations,
ideologies, controversies and their subsequent comparison. The aim of this thesis is to find
out and compare what these actors have in common, the emphasis is put on their political
topics and manifestations. In addition to comparison, the aim of this work is to map the
gradual success of populism in the Netherlands, which has been on the rise since 2002. The
last part of the thesis deals with the impacts of populism on Dutch politics as such.
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Úvod
Populismus je v současné době velice aktuální téma, které zažívá rozkvět po celém
světě, a Nizozemsko není výjimkou. Ve své bakalářské práci se proto budu věnovat tomu,
jakým způsobem se nizozemský populismus proměnil v průběhu let. Cílem mé práce je
zodpovědět výzkumnou otázku “Jak se od počátku milénia do současnosti proměnil
nizozemský populismus a jeho aktéři?“.
První kapitola práce věnuje vymezení populismu jako takovému, jeho základním
charakteristikám, povaze jeho aktérů, jeho vztahu k demokracii a také ke krajní pravici,
jelikož je to aspekt s populismem často spojený. Toto vymezení je pak představeno
primárně v pojetí Case Muddeho a Cristóbala Rovira Kaltwassera.
V druhé kapitole je rozebírána historie populismu a krajní pravice v Nizozemsku, důraz
je kladen na zhodnocení charakteristiky daných stran a jejich volebních úspěchů a
neúspěchů do doby, než se v nizozemské politice objevila postava Pima Fortuyna, politika,
který se v nizozemské politice objevil v roce 2001 a svým příchodem započal novou éru
nizozemského populismu. Díky svému specifickému projevu dokázal přilákat velké
množství voličů a v parlamentních volbách se mu zažil mimořádný úspěch, který
v Nizozemsku do té doby neměl obdoby.
V následujících letech se pak preference nizozemských populistických stran začaly
zvyšovat, což je v další kapitole demonstrováno na případu Geerta Wilderse, který byl do
určité míry inspirován právě Fortuynem. Tato část práce se proto zaměřuje na osobu
Wilderse a jeho stranu, ideologii i časté kontroverze. Zmíněné jsou i další strany, například
Trots op Nederland nebo Socialistische partij, levicová strana s populistickými prvky.
Poslední zmíněnou, a také velmi důležitou osobou v této práci je Thierry Baudet,
politik, který se na nizozemské scéně objevil teprve nedávno, a který svým projevem také
splňuje populistické znaky. Navíc se zdá, že v současnosti míří se svou populistickou
rétorikou vysoko.
V závěrečné kapitole práce se věnuji důvodům úspěchu populismu v Nizozemsku a
také jeho dopadům, tedy tomu, jak se výše zmíněným politickým aktérům podařilo změnit
tvář nizozemské politiky.
Tato práce je komparativní případovou studií, zabývá se proto srovnáním uvedených
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politických aktérů, jejich ideologií a také projevů. Současné téma zároveň nekoresponduje
s uvedenou tezí, a to z důvodu nedostatku relevantních zdrojů (především k osobě Thierry
Baudeta). Proto jsem se rozhodla původní téma pozměnit a více ho zobecnit. Zaměřila
jsem se také více na porovnání populistických nizozemských aktérů právě s výše
zmíněným Pimem Fortuynem, který v tomto případě plní funkci určitého předělu
nizozemského populismu.
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1 Teoretické vymezení populismu a metodologie
1.1 Metodologie
Následující výzkum vychází z analýzy jak primárních, tak sekundárních zdrojů.
Primárními zdroji rozumíme především uvedené volební výsledky a pak také volební
programy daných stran, sekundárními pak především politologické odborné výzkumy.
Práce vychází z práce autorů, kteří se nizozemskému populismu věnují. Jsou jimi například
Koen Vossen, Cas Mudde nebo Tijtske Akkerman.
Tato analýza má za cíl porovnat přední nizozemské politické aktéry a to, jakým
způsobem se jejich chování a témata v průběhu let proměnila ve vztahu ke klíčovým
populistickým momentům, jako je například vztah lid versus elita či kritika elit jako
takových. Nejprve je určeno, zdali daní aktéři splňují populistická kritéria, která jsou
vymezena níže. Dále je pak zkoumána i určitá kauzalita mezi uvedenými politiky, jelikož
na sebe mohli mít určitý vliv, přestože na sobě nejsou přímo závislí.
1.2 Vymezení populismu
Populismus je v současné době velmi diskutovaným tématem. Jeho nástup urychlila
především řada společenských a mediálních změn v průběhu doby (Křeček, 2004, s. 122).
Dříve byly západní média, například noviny, velmi často ovlivňovány jen jednou
stranou, což už v současné době nefunguje. S příchodem veřejného i soukromého vysílání
se navíc začalo objevovat větší zaměření na skandální aspekty politiky, což vedlo i ke
zvýšení anti-elitistických tendencí ve společnosti, a populistům to dodalo vnímavé
publikum (Mudde, 2004, s. 553). Média tak hrají pro populisty důležitou roli, a to
především díky dvěma tendencím – první z nich je sklon médií být jakýmsi „obhájcem“
lidu a reprezentantem jeho zájmů, a druhou je pak vytváření obsahů odrážející rysy
mediální logiky. Média věnují populistům velkou pozornost, čímž jim v podstatě dělají
reklamu, a tím, že je staví do centra pozornosti, je i legitimizují a vytváří z nich určitou
politickou alternativu (Křeček, 2004, s. 122-123).
Samotný pojem „populismus“ pak může mít hned několik intepretací, jednotná teorie
ovšem neexistuje – a to kvůli nedostatku koherentních kritérií, které by určovaly, kdy se
z politika stává populista (Müller, 2016, s. 2). Podle Müllerova (2016, s. 20) výkladu je to
moralistická představa politiky, či způsob jejího vnímání, který vytváří morálně čistou a

6

plně sjednocenou skupinu lidí stojící proti elitám, které jsou považovány za zkorumpované
nebo jiným způsobem morálně „nižší“. Tato skupina lidí je ale pouhým konstruktem, je to
populistická představa, která není skutečná (Mudde, 2004, s. 546).
Populismus je pak chápán několika způsoby, může být považován za komunikační
strategii, plnohodnotnou ideologii či za thin-centered ideologii. Pojetí populismu coby
thin-centered je v současné době běžnější, než pokládání populismu za ideologii
plnohodnotnou (Havlík a Pinková, 2012, s. 124-126). I politologové Cas Mudde a
Cristóbal Rovira Kaltwasser (2017, s. 6), kteří se populismu ve své práci rozsáhle věnují,
ho definují jako thin-centered ideologii, která považuje společnost za rozdělenou do dvou
homogenních a antagonistických táborů, kterými je „lid“ versus „zkorumpovaná elita“.
Tato ideologie pak tvrdí, že politika by měla být projevem obecné vůle lidu. Thin-centered
ideologie, jako je například právě populismus, mívají podle Muddeho a Kaltwassera (2017,
s. 6) omezené morfologie, na rozdíl od thick-centered ideologií či plných ideologií, jako
jsou například fašismus či socialismus. Z tohoto důvodu svého omezeného ideologického
jádra se pak populismus často pojí s jinými ideologickými koncepty, které jsou pro něj
relevantní, političtí aktéři byli schopni ho skloubit s takovými thick – a thin-centered
ideologiemi, jako jsou například nacionalismus či neoliberalismus. Z toho vyplývá, že
populismus může mít mnoho rozličných tváří (Mudde a Kaltwasser, 2017, s. 19-20).
Jak již bylo řečeno, populismus nemá jednotnou teorii. Ve své práci se primárně
zaměřuji na pojetí populismu jako thin-centered ideologie podle Case Muddeho,
nizozemského politologa, který se zaměřuje na politický extremismus a populismus, a
Cristóbala Rovira Kaltwassera, profesora politologie, který se zaměřuje na specifický vztah
mezi demokracií a populismem. Pojetí populismu podle Muddeho a Kaltwassera (2017)
má tři klíčové koncepty – lid, elitu a lidovou vůli, kdy pojem „lid“ je ve své podstatě
konstrukt, jak již zmiňoval Müller (2016). Pojem „lid“ je pak často spojován se třemi
dalšími významy, kterými jsou suverénní lid, „obyčejní“ lidé a národ. Suverénní lid je
pojmem, který slouží jako připomínka, že politická moc pochází z kolektivního orgánu,
který by neměl být opomínán. Výrazem „obyčejní“ lidé je pak myšlena ta skupina lidí,
která kvůli svému sociokulturnímu a socioekonomickému statusu není u moci. Odvolávání
se na tuto skupinu bývá pro populisty typické – obvykle pak podněcují tuto
„nespokojenou“ skupinu lidí k tomu, aby se stavěla proti establishmentu, který je vnímán
jako nepřítel „obyčejných“ lidí. Poslední výraz, lid jako národ, má vyjadřovat etnické či
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občanské národní společenství. Tyto významy pojmu lid pak odlišují od kritizované elity
tři vlastnosti – politická moc, socioekonomický status a národnost (Mudde a Kaltwasser,
2017, s. 9-11).
Můžeme tak říci, že populismus je výsledkem optimistického chápání pravidla většiny,
kdy „lid“ je podle nich oprávněn vládnout, a to bez omezení (Wodak et al, 2013, s. 4), což
je velmi podstatné, jelikož se jedná o vládu bez ohledu na demokratické instituce.
Samotnou elitou, kterou populisté kritizují, je pak myšlen především politický
establishment, často se k ní ale pojí i elita ekonomická, kulturní či mediální, jelikož lidé,
kteří se v těchto oblastech pohybují na vedoucích pozicích, obvykle drží v rukou velkou
moc. Je ovšem zajímavé, že tyto oblasti často zahrnují i populisty samotné (Mudde a
Kaltwasser, 2017, s. 11-13).
Obraz existence posledního konceptu populismu představeného Muddem a
Kaltwasserem (2017), již zmíněné lidové vůle, posilují populisté právě svým rozlišování
mezi „nevinnými lidmi“ a „zkorumpovanou elitou“. V tomto případě populisté často
přejímají část filosofie Jeana – Jacquese Rousseaua, konkrétně jeho kritiku reprezentativní
vlády, která spočívá v tom, že tato vláda (pro nás vládnoucí elita), je vnímána jako vláda
aristokratická, která považuje občany (tedy „lid“), za pouhé pasivní objekty, které mohou
své reprezentanty pouze volit, a tím jejich účast končí. I proto je častým jevem to, že
populisté bývají zastánci přímé demokracie. Dbají na „zdravý rozum“ lidí, jejich
představou je, že díky tomu identifikují společného nepřítele, tedy elitu. Tento krok je ale
jasně demokratickým prvkem, jelikož populismus zde podporuje skupiny, které se necítí
dostatečně zastoupeny politickým establishmentem (Mudde a Kaltwasser, 2017, s. 16-18).
1.3 Politické chování populistů
Obecně můžeme říci, že všechny formy populismu se určitým způsobem odvolávají k
„lidu“, a naopak odsuzují elity, z čehož vyplývá již zmíněná kritika zavedeného
establishmentu (Mudde a Kaltwasser, 2017, s. 5). Kromě kritiky elit je nezbytnou součástí
populismu také anti-pluralismus. Populisté běžně tvrdí, že právě oni jsou reprezentanti
lidu, a vykreslují své politické soupeře jako zkorumpovanou elitu (Müller, 2016, s. 3).
Populismus je tedy jasná politická soutěž – a sami politici, kteří bývají označováni za
populisty, jsou na toto hrdí a tvrdí, že pokud to znamená pracovat pro lidi, za populisty se
sami považují (Müller, 2016, s. 9-11).
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V případě, že populisté vyhrají volby, chovají se jako oběti zavedeného establishmentu,
a když vládnou, mají tendence stát kolonizovat, a velmi často je součástí jejich vlády i
masový klientelismus. Populisté v úřadech tak pokračují v polarizaci společnosti, snaží se
moralizovat politické konflikty a zároveň tu pro ně (a tím pádem pro všechny) nikdy není
nedostatek nepřátel. Proto často z různých situací automaticky dělají krize, a vytváří tak
tlak, kterým si lid přibližují. Pokud však populisté volby prohrají, mají tendence svůj
neúspěch automaticky přisuzovat elitám a aktérům fungujícím v pozadí (Müller, 2016, s.
42-46).
Pro populisty neexistuje žádná legitimní opozice, objevuje se ale zásadní otázka –
pokud jsou tedy populisté jediní legitimní reprezentanti lidu, jak je možné, že nejsou u
vlády? Podle Müllera (2016) se zde projevuje zásadní aspekt jejich porozumění politiky.
Populisté totiž sází pouze na symbolické zastoupení „skutečných lidí“, protože jak jsem již
zmiňovala, jsou pro ně pouhou fiktivní entitou mimo existující demokratické postupy, jejíž
údajná vůle se může následně odrazit od skutečných volebních výsledků v demokraciích.
Dokud jsou populisté v opozici, odvolávají se na osoby „tam venku“, v existující
opozici tedy právě na ty politiky, kteří drží úřady a dostali se k nim skrze svobodné volby,
zároveň se ale mohou odvolávat například i proti průzkumům veřejného mínění, které
neodráží to, co populisté považují za pravdivou lidovou vůli (Müller, 2016, s. 27).
Populistické strany vedou obvykle silní, charismatičtí lídři, kteří sami sebe prezentují
jako hlas lidu (vox populi), jako někoho, kdo se nebojí rychlých a těžkých rozhodnutí. Aby
přesvědčili o tom, že jsou opravdovým hlasem lidu a nepatří ke „zkorumpované elitě“,
zdůrazňují populisté nutnost akce, hrají na kulturní stereotypy a nabízejí řešení podle
„zdravého rozumu“ nehledě na to, co tvrdí experti (Mudde a Kaltwasser, s. 63-68).
Populisté vyžadují velkou míru svobody projevu, nezohledňují přitom ale zbytek
společnosti – nesou sice hledisko většiny, to ale ve skutečnosti nezahrnuje opravdový
zájem o potřeby, někdy právě i potřeby menšin. Pokud tak vláda prosazuje politiku, která
jde na úkor menšin a zvýhodňuje většinu, populismus pro ni začíná být lákadlem. Ještě
větší hrozbou pak může být populismus ve chvíli, kdy se prosazuje politika pro většinu
„nevýhodných“ – a většinou nyní chápeme střední třídu – v tomto případě lze díky
populistické politice dosáhnout toho, že hněv této třídy je nasměrován směrem dolů,
k často znevýhodněným menšinám, místo toho, aby cílil směrem nahoru, na vládnoucí
elity (Křeček, 2013, s. 120).
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1.4 Populismus a krajní pravice
Populismus bývá spojován především s radikální pravicí. V Evropě se ultrapravicový
populismus začal objevovat v sedmdesátých letech. Hlavními tématy daných stran byl v té
ekonomický liberalismus. Postupem času se však témata začala proměňovat, což bylo dáno
především postupnou globalizací, a ultrapravicový populismus se tak postupně začal
věnovat více nacionalistickým tématům, například odporu imigrace, což je, mimo jiné,
dodnes jedním z nejdůležitějších témat populistů (Charvát, 2007, s. 72).
Německý politolog Klaus von Beyme (2017) pak rozdělil vývoj krajní pravice
v poválečné západní Evropě na tři vlny. První z nich je poválečný neofašismus, který
existoval například v Německu, kde se řada bývalých stoupenců fašismu dostala do
znevýhodněné situace. Síla tohoto fašistického potenciálu jde ovšem posoudit jen těžce
vzhledem k tomu, že neofašismus nebyl schopen růst tak, jak by si jeho stoupenci přáli.
Druhá vlna krajního extremismu pak byla způsobena sociální deprivací. Je spojena
například s takzvaným poujadismem – s extremistickým hnutím fungujícím v padesátých
letech ve Francii, které tehdy brojilo proti sociálnímu státu. Třetí vlna se pak pojí
především s vysokou nezaměstnaností a xenofobií (von Beyme, s. 149-152).
Profesor Paul Taggart (2017) se ve spojitosti s krajní pravicí věnuje takzvanému
„novému populismu“. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století jsme mohli
být svědky vzestupu krajní pravice v západní Evropě. Zvýšil se jak počet rasově
motivovaných útoků, tak i úspěch pravicových extremistických stran. Pro strany
reprezentující tento „nový populismus“ jsou typické například otázky rasy či imigrace.
Tuto agendu pak využívají k mobilizaci nespokojenosti mezi lidmi (Taggart, 2017, s. 159).
Strany tak skrze sebe dávají lidem možnost artikulovat jejich hněv, což vede k tomu, že
méně vzdělaní voliči, kteří se cítí ohroženi například globalizací či nedostatkem státní
suverenity, pak inklinují právě ke krajní pravici (Dorussen, 2004, s.142; Wodak et al,
2013, s. 11), pro kterou je typická představa, že stát by měl patřit jeho občanům. Přesto
však v současnosti už většina z krajně pravicových populistů připouští možnost asimilace
jiných národností či kultur. Dalším znakem populistické krajní pravice je autoritářství, a je
zdůrazňováno dodržování zákonů, které má pak vést ke svobodě a pořádku (Mudde, 2007,
s. 145).
1.5. Vztah populismu k demokracii
Mudde a Kaltwasser (2017) se zabývají také tím, jakým elementem je populismus pro
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demokracii. Abychom dostali odpověď na tuto otázku, je nejprve důležité si vymezit rozdíl
mezi demokracií a liberální demokracií. Demokracie je považována za systém založený na
vládě lidu, respektující suverenitu, fungující pravidlem většiny, zatímco demokracie
liberální je politickým režimem, který kromě prvků klasické demokracie také ustanovuje
nezávislé instituce, které mají chránit taková základní lidská práva, jako je například
svoboda projevu. Populismus je sice demokratickým prvkem, ale s liberální demokracií už
může být v rozporu. Má své pozitivní vlastnosti, které jsou pro demokracii prospěšné, jako
již zmíněné zastoupení skupin, které necítí dostatečnou oporu v establishmentu, čímž
přispívají k mobilizaci sociálních skupin a zvyšuje tak politickou účast. Toto zastoupení se
pak pojí i s tím, že ho populisté kritizují za jeho nezaujetí a nezohledňování obecné lidové
vůle, a tím strategicky podporují instituce, které pak mohou tuto vůli budovat. Tuto kritiku
a dovolávání se principu lidové suverenity pak vztahují i na soudní moc a média. Pokud
jsou ale populisté ve vládě, transformují veřejná média za účelem akcentování provládních
postojů, a toto chování může vést k podpoře autoritářství, což už je prvek pro demokracii
velice negativním, a populismus se tak může stát až demokratickým extremismem (Mudde
a Kaltwasser, 2017, s. 79-82). Na druhou stranu je ale nutno říci, že tu stále existuje
tendence médií shodovat se s vládnoucí politickou elitou (Křeček, 2004, s. 122-123).
V rámci demokratické soutěže je tak populismus spíše negativním prvkem, zatímco co
se týče politické účasti, je prvkem pozitivním (Mudde a Kaltwasser, 2017, s. 83). Je také
důležité zmínit, že populistické strany nestojí proti demokracii, a proto by neměly být
zaměňovány s antisystémovými stranami (Havlík a Pinková, 2012, s. 130).
Vztah demokracie a populismu je tak velice komplexní, populismus může být nápravou
i hrozbou – záleží na tom, v jakém stádiu se demokracie právě nachází (Mudde a
Kaltwasser, 2017, s. 17-20). Například Jan-Werner Müller (2016) ale považuje populismus
za konstantní nebezpečí pro moderní reprezentativní demokracie. I proto budu v dalších
kapitolách zkoumat, jaký má populismus vliv na nizozemskou demokracii.
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2 Počátky populismu v Nizozemsku
V předchozí kapitole již bylo zmíněno, že populismus bývá často spojován s krajní
pravicí. Tento krajně pravicový populismus má svou historii i v Nizozemsku, jeho
výsledky byly však ve většině případů nevalné. Když se ohlédneme zpět do nizozemské
historie, najdeme tam pouze málo uskupení, která můžeme do krajní pravice zařadit.
V meziválečných letech pomohl vzestupu krajní pravice úspěch Adolfa Hitlera v
Německu, a v Nizozemsku zaznamenalo úspěch Národní socialistické hnutí (Nationaal
Socialistische Beweging, NSB) pod vedením Antona Musserta. Ten ovšem nebyl
zapřisáhlým následovníkem Hitlera, přikláněl se především ke spojení myšlenek
nacionalismu a socialismu. Ve volbách v roce 1935 sice NSB získala 8 % hlasů, její
popularita ale rychle klesala – v roce 1937 už měla jen 4,2 %. Během nacistické okupace
se však situace otočila, a v roce 1941 se pak strana stala jedinou legální v zemi. Počet
jejích členů dosahoval v té době až sta tisíc (Mudde a van Holsteyn, 2000, s. 145).
Po skončení války se většina nizozemského obyvatelstva proti nacismu silně vymezila.
Proběhla od něj rozsáhlá „očista“ a bylo důkladně hlídáno (i samotnými úřady), aby se
ideologie nevrátila (Milza, 2005, s.360). Nizozemská královna Wilhelmina, v tu dobu
pobývající v exilu, pak také dala jasně najevo, že v budoucnu v zemi nebude místo pro
zrádce, čímž narážela primárně na členy NSB (Mudde a van Holsteyn, 2000, s. 146). Tím
se krajní pravice v Nizozemsku na dlouhou dobu utlumila.
2.1. NVU
V následujících dekádách se pak instituce sympatizující s krajní pravicí v Nizozemsku
objevovaly jen zřídka, do sedmdesátých let prakticky neměly šanci. V roce 1971 se pak
objevila nová strana, zvaná Nederlandse Volks – Unie (NVU), která sice nebyla nijak
výrazně úspěšná, zapsala se však do paměti svým prezentováním. Známým se stal
například Joop Glimerveen, jeden z představitelů strany a zároveň její pozdější předseda,
který vedl svou volební kampaň v Den Haagu v roce 1974 velice agresivně a rasisticky.
Kampaň se věnovala se především otázkám bezpečnosti a vyžadování práva a pořádku, a
byla jasně protiimigrační a silně xenofobní. Strana nakonec v těchto volbách získala
pouhých 1,8 % hlasů (Ignazi, 2006, s. 164).
Lídr strany Glimerveen a například i její generální tajemník, Constant Kusters, byli
kvůli sympatizování strany s hitlerovským režimem a jiným radikálním projevům
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několikrát vyslýcháni na policii. Radikalizace strany byla příliš i na některé z jejích členů,
kteří NVU opustili a založili jiné, krajně pravicové strany. Program NVU, která funguje
dodnes, odmítá jakékoliv etnická a kulturní míšení, staví se za obranu bílé rasy a podporuje
spojení Nizozemska a Flander (Mudde a van Holsteyn, 2000, s. 146; Milza, 2005, s. 361).
2.2. Centrumpartij a Centrumdemocraten
V 80. a 90. letech se v Nizozemsku začala objevovat nacionálně populistická hnutí,
která se už dokázala dostat do společenského povědomí, i přestože procentuálně zůstávala
nadále slabá. Jednou z nově založených stran, která vycházela z myšlenky NVU, byla
Nationale Centrumpartij (NCP), která započala svou činnost v prosinci 1979. Strana
ovšem neexistovala dlouho, a to kvůli incidentu, kdy někteří z jejích mladších členů
zaútočili v únoru roku 1980 na jeden z kostelů v Amsterdamu, který v tu chvíli fungoval
jako přístřeší pro imigranty, kteří se vyhýbali vyhoštění ze země. Po této události se vůči
straně zvedla silná vlna kritiky, což způsobilo její rozpuštění. Brzy nato byla ale bývalými
členy NCP založena strana nová, nazvaná Centrumpartij (CP) (Mudde a van Holsteyn,
2000, s. 146).
Centrumpartij se dá považovat za první úspěšnou krajně pravicovou stranu po válce, ve
volbách v roce 1982 získala i jedno křeslo v parlamentu, na které za ni usedl Hans
Janmaat. Po tomto úspěchu se pak strana rozrostla a měla okolo tří tisíc členů (Mudde a
van Holsteyn, 2000, s. 147). V roce 1984 pak CP dosáhla svého vůbec nejlepšího
výsledku, když se svým velmi xenofobním programem získala 2,5 % hlasů v evropských
volbách. Ve straně se však začaly objevovat rozkoly mezi Janmaatem a vedením, které ho
často kritizovalo, a tyto rozpory nakonec vedly až k jeho vyloučení ze strany (Ignazi, 2006,
s. 165). Janmaat se však odmítl vzdát svého křesla v parlamentu, a přidal se proto k nově
vznikající straně, Centrumdemocraten (CD) (Mudde a van Holsteyn, 2000, s. 147).
Strana Centrumdemocraten se zrodila v roce 1984 právě z rozkolu v Centrumpartij, a
za jejím vznikem stáli lidé pohybující okolo Janmaata. Svůj program orientovala
především na nebezpečí, které hrozí kvůli imigraci. To ji sice na vrchol to nevyneslo,
menší úspěchy však zaznamenala, například v roce 1989 byl Janmaat zvolen poslancem, a
ve volbách v roce 1994 pak stana získala téměř 3 % hlasů v celostátním měřítku. Stejný
rok pak ale v parlamentních i evropských volbách propadla (Milza, 2005, s. 362; Mudde a
van Holsteyn, 2000, s. 147). Centrumpartij byla v roce 1986 usvědčena z volebních
podvodů, což ji nakonec dovedlo až k bankrotu. O pár dní později však byla založena další
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strana, Centrumpartij’86 (CP ’86) (Ignazi, 2006, s. 165).
2.2.1 Srovnání
Mezi Centrumpartij’86 a Centrumdemocraten pak existovala velká rivalita, a to i
přesto, že obě strany měly spíše slabé výsledky (na celonárodní úrovni mívaly mezi zhruba
mezi 1 a 2,5 % hlasů) (Milza, 2005, s. 363), a navíc obě měly stejný rys, kterým bylo
nacionalistické smýšlení. Rozdíl byl ovšem v tom, jakým způsobem byl tento
nacionalismus vykládán.
CD se v rámci nacionalismu odvolávala na národní homogenitu, a podporovala tak
společnou národní sílu. Její známý slogan „The Netherlands for the Dutch first!“ proto
není založen na etnicitě (Ignazi, 2006, s. 168). Ve svém programu z roku 1989 se strana
zaměřuje primárně na problém imigrace, stojí tam například, že cizinci se mají buď
přizpůsobit místním zvykům a způsobům, nebo ze země odejít. V programu CD z roku
1994 jsou pak také body, které předpokládají umístění žadatelů o azyl do pracovních
táborů, požadují konec diskriminace Nizozemců a zkázy nizozemské kultury a hlásají, že
Nizozemsko není přistěhovalecká země. Kromě těchto protiimigračních bodů tam můžeme
nalézt i body týkající se ekologie, stanovení ceny pohonných hmot, snížení životních
nákladů či otázku zavedení trestu smrti (Mudde a van Holsteyn, 2000, s. 149-151).
V těchto programech pak můžeme vidět jasné populistické rysy, například přesvědčení
strany, že stát by měl „patřit“ jeho občanům.
CP’86 na druhou stranu považovala nacionalismus za prostředek eliminace jakýchkoli
vnějších vlivů, které by mohly ohrozit národ – tedy i jiných etnik. Strana se často
odkazovala na revolucionářské symboly, jako je například nacistický symbolismus či
takzvaná „třetí cesta“ (Ignazi, 2006, s. 168-169), a zároveň se ani netajila svými kontakty
s Libyí, Ku-klux-klanem či rasistickými a neonacistickými skupinami v Severní Americe a
v JAR. Mnoho aktivistů z této strany bylo také souzeno za násilnosti či podněcování
k rasové nenávisti (Milza, 2005, s. 362-363). Tyto elementy, jako je nepřátelství vůči
multikulturalismu, zaměření na tradiční hodnoty, silný stát a xenofobii tak dělají z CP’86 o
mnoho radikálnější stranu, než byla CD (Ignazi, 2006, s. 168-169).
2.2.2 Měly strany úspěch?
Ani jedna ze stran sice nesklidila velká procenta hlasů, Ignazi (2006) však podotýká, že
vezmeme-li však v potaz to, že od roku 1986 můžou imigranti v Nizozemsku volit
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v lokálních volbách, a předpokládáme, že by jen málo z nich volilo tyto strany, dojdeme
k tomu, že strany ve své podstatě přeci jen malý úspěch sklidily, a to i ve čtyřech
největších městech, kde je koncentrace cizinců největší (Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht). „Úspěch“ těchto stran v provinčních volbách v roce 1991 (1 %) pak
vyvolal rozruch mezi antifašistickými a antirasistickými organizacemi a ostrakismus uvnitř
volených shromáždění, což vedlo k jejich systematickému vylučování z výborů či omezení
počtu služeb normálně poskytnutých institucemi stranám a zástupcům (Ignazi, 2006, s.
166).
V roce 1994 byly strany ještě úspěšnější, v lokálních volbách získaly dohromady 85
křesel (77 pro CD a 8 pro CP’86). Jedno křeslo získala i strana Nederlands Blok, odštěpená
od CP’86. Výsledek CD tak můžeme považovat za úspěch, ten ale příliš dlouho nevydržel.
Úpadek strany začal tím, že Janmaat a další členové získali díky svým výrokům špatnou
publicitu, což vedlo k tomu, že se strana začala tříštit. Situace pak vygradovala
v okamžiku, kdy se jeden ze zvolených členů koncilu chlubil v televizi tím, že
v osmdesátých letech založil několik požárů v centrech, která poskytovala služby
cizincům. Tato reportáž byla vysílána jen chvíli před parlamentními volbami, ve kterých
CD následně propadla (získala 2,5 %). Podobně tomu bylo i v Evropských volbách o měsíc
později, kdy CD nedosáhla ani na jedno procento hlasů a postupně se začala stávat stranou
zanedbatelnou (Mudde a van Holsteyn, 2000, s. 148).
CP’86 získala v parlamentních volbách pouhých 0,4 % hlasů, a v Evropských volbách
ani nekandidovala. Obě strany tak vstoupily do fáze poklesu. V roce 1998 pak proběhly
parlamentní i obecní volby s novými pravidly (obtížnější předložení seznamu podpisů), což
způsobilo, že CD šla do voleb pouze ve 22 městech. V parlamentních volbách pak získala
pouhých 0,6 % hlasů a nezměnilo se to ani při Evropských volbách v roce 1999, kdy
podpora strany nadále klesala. Mezitím druhá strana, CP’86, byla už v listopadu 1998
zakázána a zákonem rozpuštěna (Ignazi, 2006, s. 167).
2.2.3 Shrnutí
Jak NVU, tak i CD a CP (’86) měly silné antiimigrační a nacionalistické postavení.
Strany se snažily o obnovení pocitu silné národní identity a o obranu tradičních hodnot.
Byl tu ovšem zásadní rozdíl, kterým se dá částečně vysvětlit to, proč CD byla o něco
úspěšnější. Tím byl fakt, že CD přijala nizozemský politický systém, na rozdíl od CP (’86)
a NVU, které byly jednoznačně antisystémovými stranami, které navíc často přehlížely
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násilí, zejména pak to, které bylo mířené proti imigrantům (Dorussen, 2004, s. 135-136).
Jak si ale vysvětlit neúspěch těchto stran? Cas Mudde a Joop van Holsteyn (2000, s.
163-167) uvádí tři důvody. Prvním z nich je represivní právní klima v Nizozemsku – úřady
měly činnosti krajně pravicových stran pod dohledem, což jim mohlo působit značné
organizační problémy. Druhým důvodem je pak nedostatek nacionalistické subkultury
v Nizozemsku, který si můžeme vysvětlit tím, že Nizozemsko, jako tradiční obchodní
země s mezinárodní orientací, jednoduše neposkytuje nacionalismu tak velký prostor.
Nejlogičtějším důvodem neúspěchu krajní pravice se ale vzhledem k okolnostem zdá být
fakt, že tyto strany postrádaly charismatického politického lídra.
Zajímavý, leč chvilkový úspěch krajní pravice v Nizozemsku v nás může evokovat
pocit, že pro tyto strany nebylo v zemi místo. Opak je však pravdou, o které nás může
přesvědčit rychlý a úspěšný nástup Pima Fortuyna, kterému se budu věnovat níže, a který
zároveň potvrzuje fakt, že charismatický lídr, coby typický znak populismu, může
dosáhnout nebývalých úspěchů. To je zřejmě věc, která předchozím zmíněným stranám
chyběla.
2.3 Pim Fortuyn jako předěl populistické krajní pravice
V roce 2001 se na nizozemské politické scéně objevila velice kontroverzní postava,
která kompletně obrátila nizozemské volební statistiky. Pim Fortuyn, bývalý univerzitní
profesor sociologie a politický sloupkař pocházející z Rotterdamu, přišel na scénu bez
jakékoli předchozí politické zkušenosti, byl ale jednoznačně velice výraznou osobností.
Fortuyn byl přiznaným homosexuálem, který nebál sdílet své osobní zážitky, a navíc,
jeho životní styl byl velmi okázalý. Vlastnil velmi drahé vozy s řidičem, měl sluhy, a jeho
velkolepý, přemrštěně vyzdobený dům v Rotterdamu, kterému nazýval Palazzo di Pietro,
zdobily například portréty Johna F. Kennedyho. Jednoduše řečeno, velmi rád poukazoval
na své bohatství. Je proto jasné, že vzbudil velký zájem, když v srpnu 2001 v televizním
rozhovoru oznámil svou kandidaturu do parlamentu. Postavil se do čela kandidátky nově
založené strany Leefbaar Nederland (LF). Cílem tohoto uskupení bylo především zbavit
zemi zavedeného tradičního establishmentu a zbavit občany úzkosti z imigrace, proto ji
můžeme považovat za stranu populistickou, ne však extremistickou – takových projevů se
vyvarovala. Ve straně však Fortuyn dlouho nevydržel. Stalo se tak kvůli jednomu
z interview, jehož se účastnil ještě jako kandidát právě za LF. Byť byl do té doby poměrně
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odměřený, podobně jako celá strana, v únoru v rozhovoru pro list de Volkskrant otočil, a
odsoudil „zaostalou kulturu islámu“. Prohlásil také, že by neměli být vpuštěni další
imigranti a také že pokud by to bylo nutné pro obranu svobody projevu, měl by být zrušen
první článek ústavy. Tento rozhovor pak způsobil jeho vyloučení ze strany. Fortuyn
neváhal a založil stranu vlastní, kterou nazval Lijst Pim Fortuyn (LPF). V březnových
lokálních volbách Fortuyn stále ještě figuroval jako lídr místní složky strany Leefbar
Rotterdam, která nakonec debutovala a stala se největší místní stranou v Rotterdamu.
Tento překvapivý úspěch nové strany byl šokem, a to především pro zavedený politický
establishment. Do parlamentních květnových voleb pak už šel Fortuyn s jeho novou
stranou, a také s velkou nadějí, průzkumy mu přičítaly 38 křesel v parlamentu, což by LPF
učinilo nejsilnější stranou a zdálo se, že Fortuynovi už by nic nebránilo v cestě k
premiérskému křeslu. Jeho cestu však přeťal nenadálý zvrat. Týden před volbami, 6.
května 2002, byl Pim Fortuyn zavražděn, když opouštěl rozhlasovou stanici. Zastřelil ho
environmentalistický aktivista (environmentalistům byl trnem v oku především díky své
lásce k nošení kožešin). Kvůli tomuto incidentu byly pak jako známka respektu
pozastaveny veškeré volební kampaně. Fortuynovi političtí oponenti byli následně
veřejností velice kritizováni. Kontroverzní na této události se může zdát, že mu nebyla
přidělena žádná politická ochrana i přes to, že už předtím obdržel několik výhružek smrtí.
Tento rychlý sled událostí pak vedl k překvapivým výsledkům voleb, ve kterých LPF
získala 23 křesel a stala se tak druhou nejsilnější stranou po Křesťanskodemokratické
výzvě (Christen Democratisch Appèl, CDA). Z úplně nové a neznámé politické strany se
tak během pár měsíců stala jedna z největších stran v zemi (Van Holsteyn a Galen, 2003, s.
44-48; Milza, 2005, s. 364-365, Lunsing, 2003, s. 21).
2.3.1 Ideologie
Přestože byla strana silně proti multikulturalismu, Fortuyn odmítal jakoukoliv
spřízněnost s „extremistickými“ stranami jako byl například belgický Vlaams Blok či
rakouská FPÖ (Akkerman, 2005, str. 350). Za xenofobního se Fortuyn nepovažoval, pouze
tvrdil, že problémy způsobené imigrací již není možno přecházet, a integrace je proto
nezbytnou podmínkou pro tolerantní multikulturní společnost (Dorussen, 2004, s. 139).
Ideologie LPF tak mohla být velmi matoucí.
Podle Tijtske Akkermana (2005) byl nacionalismus, který strana propagovala,
radikálním a dá se říci i militantním, vycházejíc například z francouzské revoluce.
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Militantním ho Akkerman nazval kvůli Fortuynově prohlášení, že liberální západní
hodnoty lze proti islámu bránit pouze skrze kulturní válku. Islám je podle něj antiliberálním náboženstvím již z principu, třeba už jen proto, že by muslimové rozhodně
odmítli oddělení církve od státu. Právě tímto militantním typem nacionalismu se pak LPF
lišila od předchozích protiimigračních stran (Akkerman, 2005, s. 346-350).
Sám Fortuyn pak o sobě tvrdil, že je liberálním patriotem. Inspiroval se například
baronem Johanem van der Capellenem, nizozemským patriotem žijícím v 18. století, který
podporoval Americkou revoluci, a naváděl lidi k založení lidových milicí a k startu
demokratické agitace. Podobně jako on se Fortuyn snažil lidi postavit proti politické kastě
„vladařů“. Jeho „liberální“ přístup k nacionalismu by se tak také dal nazvat militantním.
V rámci svého boje proti islámu Fortuyn také prohlásil, že pokud by to bylo možné,
nevpustil by do Nizozemska jediného muslima. Jelikož to ale možno z právních hledisek
není, alternativou byla podle Fortuyna nutnost zaměřit politiku na asimilaci a integraci
(Akkerman, 2005, s. 345-348). To byla zřejmě politika, na kterou voličstvo slyšelo.
Můžeme tak soudit díky národnímu průzkumu z roku 2004 - respondenti se například báli
úpadku společenských norem a hodnot, 60 % autochtonních Nizozemců bylo znepokojeno
přítomností etnických menšin a 75 % z nich vnímalo islámský fundamentalismus jako
hrozbu. Samotní migranti pak byli vnímání jako hlavní důvod proměn nizozemské
společnosti a zároveň jako hrozba pokročilé globalizace (Van der Veer, 2006, s. 121).
2.3.2 Fortuynova témata
Podle Fortuyna zde tedy byly dvě hlavní otázky – první byla restrukturace veřejného
systému, druhou omezující politika vůči žadatelům o azyl (Van Holsteyn a Galen, 2003, s.
45).
S imigrací jako takovou se Nizozemsko potýkalo již od šedesátých let, kdy do země
začaly proudit vlny přistěhovalců z Maroka a Turecka, a to především za prací. Přestože
pak mnoho z nich zaměstnání ztratilo, nebo byly zamítnuty jejich žádosti o azyl, stejně
zůstali, a to i společně se svými rodinami. Tito lidé pak žili na sociálních dávkách.
Postupně se pak začaly tvořit komunity které byly známé pro svůj sklon ke kriminalitě.
Byly to především skupiny mladých Maročanů. Vzhledem k tomu, že většina těchto
imigrantů byla muslimského vyznání, začal být islám vnímán jako symbol těchto
„nevítaných“ skupin. Problém tu tedy existoval již delší dobu, nebyl ale hlavním bodem
programu vzhledem k tomu, že klasické strany politizování imigrace v podstatě odmítly a
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neřešily. To se po nástupu Fortuyna změnilo, ten otázku imigrace zviditelnil a postavil na
ní i část svého úspěchu. Zviditelnění problému týkající se islámu pomohly také tragické
události ze září 2001 (Van der Veer, 2006, s. 116).
Islám tak byl pro LPF jedním ze stěžejních témat. Příkladem, proč veřejnost na toto
téma slyšela, může být i incident z roku 2001, kdy marocký imám El Moumni, žijící
v Rotterdamu, v televizním rozhovoru prohlásil, že homosexualita je nakažlivá choroba.
Tyto prohlášení jsou v Nizozemsku považovány za diskriminační, El Moumni však odešel
od soudů beztrestně, což silně ovlivnilo veřejné mínění. Později, po sérii několika útoků
mladých Maročanů na homosexuály z Rotterdamu, se začal objevovat v LGBT komunitě
názor, že islám je hrozba – a Fortuyn měl v tomto případě nejsilnější slovo (Lunsing, 2003,
s. 21).
Úspěch LPF však nemohl spočívat pouze ve Fortuynově kritice imigrace a
přistěhovalecké politiky, jelikož údaje o migraci v Nizozemsku v devadesátých letech byly
poměrně stabilní, a od roku 2000 dokonce klesaly. Podobně stabilní pak bylo i
hospodářství státu (Koopmaans a Muis, s. 658-659). Byl tu ale fakt, který straně mohl
výrazně nahrát, a tím byla skutečnost, že část voličů již zřejmě byla unavená z dlouho
vládnoucí „fialové“ koalice, která byla u moci přes osm let. Právě na její kritice postavil
Fortuyn velkou část své kampaně (Van Holsteyn a Galen, 2003, s. 59). Fortuyn dokázal ve
voličích obratně mobilizovat nespokojenost s předchozím establishmentem, a bojoval proti
úřadujícím stranám, což byla sociálnědemokratická Strana práce (Partij van de Arbeid,
PvdA) a konzervativně liberální Lidová strana pro svobodu a demokracii (Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie, VVD). Do koalice patřili i progresivně liberální Demokraté 66
(Democraten 66, D’66). Vyzval k „nové politice“, která by měla nahradit současnou
regentencultuur, v překladu oligarchii. Jeho poslední kniha, De puinhopen van acht jaar
Paars (nejlépe se dá přeložit jako Nepořádek po osmi letech fialové) pak sloužila i jako
politický program LPF. Fortuyn argumentoval tím, že koaliční vláda a její takzvaný polder
model vládnutí (praktický, konsenzuální, s neideologickou spoluprací) selhaly i v takových
základních odvětvích, jako je péče veřejné zdraví, vzdělání či bezpečnost (Dorussen, 2004,
s. 139).
Vládnoucí koalice také ztratila důvěryhodnost, jelikož nedokázala vyřešit dvě hlavní
otázky – prvním byl právě problém s imigrací, který, jak jsem již zmínila, strany víceméně
odmítly politizovat, druhým pak byla otázka mezinárodní – morální postavení Nizozemska
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mezi národy. To bylo zapříčiněno tragickými událostmi Srebrenici v roce 1995, kde
zahynulo přes sedm tisíc muslimských mužů. Ukázalo se, že příslušníci Dutchbatu
(nizozemského praporu OSN, který měl muslimy na místě chránit) si vůči těmto lidem
v této oblasti vyvinuli silný odpor. Tato nechuť a následná genocida tamních muslimů
provedená za nečinného přihlížení nizozemských vojáků tak změnila vnímání Dutchbatu
veřejností a bylo to považováno jako totální selhání nizozemské dobré vůle v mezinárodní
politice (Van der Veer, 2006, s. 116-117).
2.3.3 Síla osobnosti
Byla tedy Fortuynova výrazná kontroverze cestou k tak nenadálému úspěchu?
Překvapivě se zdá, že ano. Rozhodně totiž nebyl osobností, která by byla předurčena
k získání takového množství lidových voličů, a to jak kvůli jeho hrdému hlášení k LGBT
komunitě, tak i kvůli jeho zařazení do intelektuálních kruhů (Milza, 2005, s. 364). Fortuyn
byl však osobností velice charismatickou, a proto se stal velmi rychle oblíbeným. To, že do
svých projevů vtáhl i svůj osobní život, například to, že se kvůli své sexuální orientaci cítil
jako outsider, mu jistě pomohlo – byl někým, kdo mohl zastupovat ty, kteří se cítili ze
společnosti vyloučeni. Tak v podstatě naplnil jednu z definic populismu. Fortuynova
podpora individuální sexuální svobody a hlas za progresivnější politiky v tomto směru ho
tak automaticky postavila proti tradičním islámským hodnotám, které považoval za hrozbu.
Pro dříve konzervativní nizozemskou politiku bylo proto jeho zjevení něco úplně nového
(Van der Veer, 2006, s. 114-115).
Podle antropologa Wima Lunsinga (2003) byl Fortuyn úspěšným populistou proto, že
říkal to, co si jeho podporovatelé přejí slyšet. Jeho následovníky byli lidé, kteří chtěli, aby
je vláda chránila před takovými hrozbami, jako jsou cizinci a také například bohatí
podnikatelé, kteří se pokoušeli ukončit vládní zásahy do svého podnikání. Je zajímavé, že i
přes to, že byl Fortuyn typickým populistou, jeho chování bylo zároveň i elitářské – jeho
okázalý životní styl už jsem zmiňovala. Přesto byl však lidmi vnímán jako jejich zástupce,
dokázal totiž velmi dobře načasovat svůj vstup do politiky, který proběhl v době, kdy byl
mezi voliči a vládou, která už byla u moci příliš dlouhou dobu, dostatečná vzdálenost.
Velice efektivně pak také dokázal využít společností rezonující anti-islámské pocity, a tím
tak svou krajně pravicovou, populistickou agendu naplnil (Lunsing, 2003, s. 20-21).
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2.3.4 Shrnutí
Přestože byl vzestup a pád LPF poměrně rychlý a krátký, Pim Fortuyn za sebou
zanechal velkou stopu. V relativně stabilním prostředí nizozemské politiky byl jeho úspěch
nevídaný, protože jak jsem již zmiňovala, předchozí volební výsledky krajně pravicových
stran byly spíše marginální. Fortuynovi se díky jeho charismatu povedlo dostat
populistická témata typu problém s imigrací do středu politické debaty, což se předchozím
stranám jako CD či CP nedařilo – byly v tomto ohledu příliš jednosměrné. Fortuyn dokázal
problémy vykreslit netradičním způsobem, a navíc představil mnohem širší politickou
platformu. Bylo to zapříčiněno tím, že uměl sám sebe a své myšlenky distancovat od
myšlenky krajní pravice (Dorussen, 2004, s. 142).
Jeho způsob projevu pak také rozhodně nebyl charakteristický pro krajně pravicového
politika, naopak, už jen některé z hodnot, které zastával, jako již zmíněná podpora LGBT
komunity, byly pro typickou krajní pravici nemyslitelné. Jeho postoj ale zároveň nebyl ani
antisystémový, chtěl bránit liberální západní hodnoty proti veškerým hrozbám, zejména
pak proti imigrantům a islámu.
Fortuyna tak můžeme považovat za jakýsi předěl krajní pravice v Nizozemsku a zařadit
ho do takzvané „nové krajní pravice“, která se vyznačuje tím, že strany bývají
jednoúčelové, tudíž mají velmi defenzivní programy, snažící se o zachování statusu quo.
Homogenní, demokratický národní stát je podle nich státem ideálním. Rozdíl mezi
„starou“ a „novou“ krajní pravicí je pak v tom, že „nová“ argumentuje z demokratických
perspektiv – už jsem výše zmiňovala rozdíl v přístupu k politickému systému. Snaží se o
změnu, ne však politického systému, ale jen příslušných politik, strany požadují různé
alternativy, a to u takových témat, jako je například právě imigrační politika. Jejich
schopnost být populistické je tak činí úspěšnými, což je jasně vidět i na příkladu LPF
(Wodak et al, 2013, s. 10-11).
2.3.5 Dopad na zavedený establishment
Po úspěchu v květnových volbách se LPF stala součástí nové koalice, která sestávala
CDA, LPF a VVD, a fungovala pouhých 87 dní. Už během jejího formování se začalo
projevovat, že LPF se v podstatě nikdy nestala skutečnou stranou. Nasvědčoval tomu jak
její neúspěch při hledání schopných ministrů, tak i fakt, že se začala štěpit i zevnitř, což
bylo způsobeno i tím, že lidé uvnitř LPF se téměř neznali. Novým lídrem strany byl zvolen
Mat Herben, který dříve působil jako stranický mluvčí. Bylo tu ale více členů strany, kteří
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se považovali za Fortuynovy následníky, například Winny de Jong tvrdila, že Fortuyn
osobně navrhl, aby byla jeho nástupkyní. To se ovšem nestalo, a proto ona i její příznivci
stranu opustili (Van Holsteyn a Galen, 2003, s. 63-64).
Nebyly to ale jen vnitřní záležitosti, které poukazovaly na roztříštěnost strany. Dva
ministři za LPF, Eduard Bomhoff a Herman Heinsbroek, se dostali do konfliktu, a
vzhledem ke svému postavení ho přenesli i do kabinetu, což vedlo k tomu, že VVD i CDA
ztratily ve koalici důvěru. Vláda pak 16. října odstoupila. Z průzkumů v tu dobu vyplývalo,
že LPF ztratila téměř veškerou volební podporu. To pak potvrdily nové volby v lednu 2003
- strana si z původních 26 křesel udržela pouhých 8 (Van Holsteyn a Galen, 2007, s. 4546). LPF dále ztrácela na významu a v roce 2008 pak byla formálně rozpuštěna (De Lange
a Art, 2011, s. 1234).
Přestože LPF mohla selhat co se stranické organizace týče, nelze popřít její ideologický
úspěch – ten pak koneckonců zasáhl i do tak zavedené strany, jako byla například VVD
(Akkerman, 2005, s. 351), která byla dlouhodobě jednou ze tří hlavních stran, ze kterých
byla zároveň nejkonzervativnější. Úspěchy protiimigrační LPF však ve straně vyvolaly
rozsáhlé ideologické debaty, které vyústily v to, že se strana postupně začala stávat
politicky aktivnější a progresivnější. Později se ve straně začaly objevovat i názory proti
přistěhovalectví, za kterými stáli především dva její členové, Geert Wilders a Ayaan Hirsi
Ali. Tato různorodost názorů uvnitř strany pak vedla k tomu, že Wilders v září roku 2004
stranu opustil a stal se nezávislým poslancem (Akkerman, 2005, s. 344).
Fortuyn měl tedy jasný vliv na formování populistické krajní pravice v Nizozemsku, a
jak jsem již zmínila, byl předělem – po jeho éře se začaly objevovat strany jemu podobné a
začaly také zaznamenávat úspěchy. Nejznámější z nich je pak Strana pro svobodu již
zmíněného Geerta Wilderse, kterému se budu věnovat v další kapitole. Přestože kariéra
Pima Fortuyna skončila předčasně a jeho strana rychle pozbyla úspěchu, do nizozemské
historie se vepsal natrvalo. V tamní moderní volební historii se zatím nikdy nikomu
nepodařil tak velký zvrat, jako právě LPF v roce 2002 (Van Holsteyn a Galen, 2003, s. 42).
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3 Sílící úspěch populismu po éře Pima Fortuyna
Po mírném vzestupu krajní pravice v Nizozemsku v devadesátých letech, a později
výjimečném úspěchu Pima Fortuyna v roce 2002, se začal populismus v Nizozemsku
postupně rozmáhat. Pomohla tomu například i vražda Theo van Gogha, nizozemského
režiséra s reputací známého provokatéra, který natočil desetiminutový film Poddanost
(Submission), kdy měl název filmu sloužit jako přímý překlad slova islám. Natočen byl
podle scénáře členky parlamentu Hayan Hirsi Ali. Po jeho vydání obdrželi oba několik
výhružek smrtí. V listopadu 2004 byl pak van Gogh zavražděn Muhammadem Bouyari,
mužem, který měl jak marocké, tak nizozemské občanství. Tento incident v zemi vzbudil
velkou paniku a může být vnímán jako symbol konce jedné éry kulturní transformace
v Nizozemsku. Zároveň vyvolal mnoho debat na téma islámské intolerance a hrozby
islámského extremismu (Veer, 2006, s. 111-112).
Tato vražda, společně s vraždou Pima Fortuyna, která se udála dva roky předtím, měla
jistě velký vliv na smýšlení voličů. Události vyvolaly strach, se kterým pak politici mohli
velmi dobře pracovat, a výrazně tak změnily tvář nizozemské politiky.
3.1 Fenomén Wilders
Hlavní postavou, která začala novou kapitolu populismu po Fortuynovi, je Geert
Wilders, dříve poslanec parlamentu za konzervativně-liberální VVD, kterou opustil v roce
2004. Tento odchod byl způsoben Wildersovou nespokojeností se směřováním strany. Ta
pak vygradovala, když se strana postavila pozitivně k přijetí Turecka za člena Evropské
unie. Dva roky pak Wilders působil jako nezávislý člen parlamentu, a v roce 2006 pak
založil novou stranu, které dal název Strana pro Svobodu (Partij voor de Vrijheid, PVV), a
jejíž cesta byla ve velké míře dlážděna právě Fortuynovou LPF.
PVV je krajně pravicovou populistickou stranou, soustředící se na témata jako je
přistěhovalectví, evropská integrace a také právo a pořádek, a kritizující kulturní a
politické elity. Strana je pak také jakožto typická populistická strana silně orientovaná na
svého lídra a má jen dva oficiální členy, fyzicky pouze předsedu Wilderse, a pak nadaci
Stiching Vrienden van de PVV (dříve Groep Wilders) (Akkerman, 2016, s. 144-145).
Wilders také žije pod permanentní policejní ochranou a PVV nepřijímá žádné členy (De
Lange a Art, 2011, s. 1245).
Hned po svém vzniku začala strana zaznamenávat rychlý růst, a ještě v roce získala 5,
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9 % hlasů při volbách do Dolní komory (Tweede Kamer). V evropských parlamentních
volbách v roce 2009 pak získala PVV 4 z 25 křesel určených pro Nizozemsko. Pro PVV
nejvýznamnější byly ovšem parlamentní volby v roce 2010, kdy se stala třetí největší
stranou se ziskem 15,5 % hlasů a 24 křesel, čímž se přiblížila úspěchu LPF v roce 2002
(17,3 % hlasů a 26 křesel) (Akkerman, 2016, s. 146; Bartlett et al, 2012, s. 19).
Z povolebních vyjednávání vzešla dohoda o podpoře, tzv. Gedoogakkoord, kterou
PVV uzavřela společně s VVD a křesťanskými demokraty (CDA). V dohodě stálo, že
strana není technicky součástí koalice, je ale její podporou, to znamená, že se zavázala
hlasovat ve prospěch návrhů kabinetu, a to ve čtyřech oblastech – imigrace a integrace,
bezpečnost a kriminalita, péče o seniory a finance. Zároveň se také zavázala nehlasovat o
nedůvěře vládě, kdyby byla navržena opozičními stranami. Koalice takto fungovala dva
roky a poslanci PVV hlasovali v souladu s Gedogakkoordem vždy, když byla představena
nová legislativa. Wilders pak díky tomu dokázal velmi dobře využít prostoru, který se mu
naskytl v těch oblastech politiky, které součástí dohody nebyly, což byla především
zahraniční politika a islám. Mohl si dovolit velkou míru kritiky, protože spoléhal na to, že
to koaliční partneři strpí, jelikož PVV funguje v souladu s Gedogakkoordem (Akkerman,
2016, s. 151).
V roce 2012 vláda jednala o dohodě, jejíž cílem byla fiskální konsolidace, kterou
vyžadoval Evropský fiskální pakt. Z tohoto jednání ale Geert Wilders vystoupil, nelíbila se
mu tříprocentní deficitová norma, kterou požadují „Bruselští byrokraté“. To pak vedlo
k pádu vlády (Bartlett et al, 2012, s. 20). V dalších, předčasných volbách na podzim roku
2012 pak PVV ztratila v parlamentu devět křesel (zůstalo ji tak 15). Wilders se vyjádřil
takto: „Naše bitva je nyní v Nizozemsku nutná více než kdy jindy. Problémy jen porostou, a
nejlepší roky Strany pro svobodu teprve přijdou.“ (Deloy, 2012, s.10). Tato slova se pak
částečně naplnila při dalších parlamentních volbách v roce 2017, ve kterých PVV získala
20 křesel a skončila na druhém místě. Z vyjednávání o koalici byla ale strana téměř
okamžitě vyloučena a zůstala v opozici (Van Holsteyn, 2018, s. 1368-1373).
3.1.2 Ideologie a kontroverze
Geert Wilders sám sebe považuje za pravicového liberála, jehož inspirací je například
LPF Pima Fortuyna, a který podporuje malou vládu, právo a pořádek a vyznačuje se
odporem k multikulturalismu a tvrdým postojem proti přistěhovalectví. Jeho strana
obhajuje zachování nizozemské identity a hodnot, které jsou vnímány jako ohrožené skrze
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„tsunami cizí kultury“ (Bartlett et al, 2012, s. 20-21).
Wilders prošel velkým ideologickým vývojem. V politice se pohybuje už od
devadesátých let, dlouhou dobou byl „žákem“ tehdejšího předsedy VVD Bolkesteina, který
se přikláněl k více ofenzivní, konzervativně liberální ideologii. Už tehdy se Wilders
zajímal o témata související s islámem. Po tom, co VVD opustil, se začal přiklánět
k neokonzervativismu, inspirovaným především americkou válkou proti teroru. Po
založení PVV se začal ubírat od neokonzervativismu k národnímu populismu. Bylo to
viditelné především na jeho projevech, které vedl mnohem radikálnější formou než kdy
dřív. Jasná islamofobie, která z nich byla cítit, stála na konspiračních teoriích blížící se
islamizace Evropy (Vossen, 2011, s. 180-184).
3.1.3 Politické otázky
Pro PVV jsou významnými politickými otázkami především přistěhovalectví a islám.
Podle Wilderse existuje přímé spojení mezi imigrací a problémy s prosperitou, bydlením,
kriminalitou i dopravou, a proto opakovaně vyzval k jejímu omezení. Strana také silně
kritizuje Evropskou unii, která podle ní narušuje národní suverenitu, a proto je cílem PVV
například

zrušení

dvojího

občanství

nebo

také

omezení

rozvojové

pomoci.

Multikulturalismus obecně podle Wilderse ničí nizozemskou společnost (Bartlett et al,
2012, s. 21).
Ve svém politickém manifestu z roku 2006, zvaném Čisté víno (Klare Wijn) Wilders
tvrdí, že PVV chce udržet svobodu od stranických a mocenských politických her, a
představuje deset nejdůležitějších bodů, na které se bude strana orientovat. V bodech jsou
vzneseny požadavky na vyšší míru demokratizace, například zavedení závazných referend,
dále větší důraz na vzdělání, prevenci kriminality a na lepší dostupnost zdravotnictví.
Zajímavé jsou i body, které se týkají zahraniční politiky, imigrace a islámu, kde například
stojí, že Evropská unie musí členským státům zachovat co nejvíce suverenity, další její
expanze by měla být zastavena. Nizozemsko by podle Klare Wijn zároveň snížilo svůj
finanční příspěvek EU o několik miliard. Pro přistěhovalce nepocházející ze západu se má
zavést pětileté moratorium, a stejně dlouhé moratorium se má zavést i na zřízení
islámských škol a mešit. Právo lidí bez nizozemské státní příslušnosti volit v komunálních
volbách by mělo být okamžitě zrušeno (Geert Wilders Weblog, 2006).
V programu PVV z roku 2010 nalezneme podobných bodů ještě více. Voliče nabádá,
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aby se rozhodli pro boj proti přistěhovalectví a islámu, chce zakázat burky, Korán, plánuje
zavedení kvót pro žadatele o azyl a také zrušení dvojí státní příslušnosti. Nejdůležitější je
pak úplné zastavení přistěhovalectví z islámských zemí (Partij voor de Vrijheid, 2010, s.
15). Další typické populistické body v programu PVV z roku 2010 jsou například
požadavky na větší demokratizaci, především pak na zavedení závazného referenda a
omezení vlivu Evropské unie (Partij voor de Vrijheid, 2010, s. 19). Objevuje se také
požadavek na zakotvení židovsko-křesťanských humanistických tradic v prvním článku
ústavy (Partij voor de Vrijheid, 2010, s. 35) (podobný bod byl i v Klare Wijn). Jak již bylo
zmíněno, v těchto volbách pak strana výrazně uspěla.
K parlamentním volbám v roce 2017 si PVV připravila program s typicky
populistickým názvem „Nizozemsko znovu naše!“ (Nederland weer van ons!), který se
obsahově opět příliš neměnil, cílem PVV byla „deislamizace“ země, vystoupení
z Evropské unie a také zavedení přímé demokracie (Geert Wilders Weblog, 2017). S tímto
programem v současné době strana funguje v opozici.
Můžeme vidět, že strana se spíše odklání od hlavního proudu a více se radikalizuje.
Wilders nastavil kurz strany jasně a jednostranně – snaží se především zlepšit její
nacionalistický a profil „anti-„ strany, a výrazně se vymezuje se proti establishmentu.
Wilders se pak také úmyslně se vzdal vyhlídek na účast v místních a regionálních úřadech.
Jeho ambice pro úřad byly malé, pokud by měly vyžadovat politické kompromisy.
Důvodem vyhýbání se úřadům byla také vnitřní slabost ve straně (Akkerman, 2016, s.
163).
3.1.4. Kritika islámu
Samotný Wilders je známý především pro svou kritiku islámu, často velice
kontroverzní. Tvrdí, že islám není náboženství, ale politická ideologie, kterou přirovnává
k fašismu či komunismu, a která má za cíl ovládnout svět. Snaží se zastavit „islamizaci“
země a islám spojuje s kriminalitou. Korán by měl podle něj být v Nizozemsku zakázán,
přirovnal ho k Hitlerovu Mein Kampf. Svou kritiku považuje za obranu liberalismu,
prohlásil, že je pouze „netolerantní k netolerantním“ (Bartlett et al, 2012, s. 22; Howard,
2017, s. 314).
Wilders také v rámci své politiky „islamofobie“ podporuje již zmíněné konspirační
teorie, jako je například Eurábie, která předpokládá brzkou islamizaci Evropy (Vossen,
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2011, s. 184).
V roce 2008 natočil krátkometrážní film zvaný Fitna, ve kterém se vůči islámu velmi
negativně vymezil. Přestože tím vyvolal velkou vlnu kritiky a bylo na něj podáno několik
trestních oznámení, prokurátor nakonec rozhodl, že ho stíhat nebude a byl zproštěn
obvinění (Howard, 2017, s. 314-315).
Nebyl to ovšem jediný případ, kdy se Wilders dostal k soudu. V roce 2014, na
předvolebním sjezdu PVV v Den Haagu, Wilders opět kritizoval, tentokrát Maročany žijící
v Nizozemsku. Ptal se lidí v davu, zda chtějí v Nizozemsku „méně, či více Maročanů?“.
Na to dav reagoval tím, že jich chce „méně“. Wilders poté prohlásil, „že se o to postará“.
Z toho byl v prosinci 2016 shledán vinným. Proti rozsudku podal odvolání s tím, že
porušuje jeho právo na svobodu projevu, a soud proto dodnes není ukončen (Reuters,
2018).
3.1.5 Odvolávání k „lidu“ a etické otázky
Typicky populistické je také Wildersovo odvolávání se k „obyčejným lidem“. K tomu
používá například smyšlené postavy, které pojmenoval Henk a Ingrid, a o kterých tvrdí, že
už mají dost islamizace, marockých pouličních gangů a podobně (Vossen, 2013, s.184).
Wilders tak může být považován za zástupce populistické krajní pravice, jelikož využívá
krajně pravicová témata, co se ale týče například etických otázek, Wildersův postoj je spíše
libertariánský, podporuje například eutanázii, práva žen na potrat, nebo také obhajuje boj
za práva žen a homosexuálů (Vossen, 2011, s. 186-187). Tímto postojem se tak Wilders
podobně jako Fortuyn odklání od typické krajní pravice.
3.1.6 Využití Twitteru
Platformou, na které Wilders často prezentuje své názory, je sociální síť Twitter.
Obecně jsou sociální sítě v této době nástrojem, díky němuž mohou aktéři nízkonákladově
formulovat svá poselství a obejít hlavní mediální kanály (Gonawela et al., 2018, s. 299).
Sám Wilders má momentálně 811 tisíc sledujících (Twitter, 2019), a téměř denně
platformu zásobuje svými příspěvky, které jsou často zaměřeny právě proti islámu či
přistěhovalcům.
Kontroverzním se může zdát například jeho příspěvek z července 2018, kdy vybízí své
sledující, aby se zapojili do soutěže o nejlepší kreslený vtip, ve kterém bude znázorněn
prorok Muhammad. Výherce má šanci získat 10.000 dolarů (Wilders, 2018). Tím popudil
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velké množství lidí, například v Pákistánu se demonstrovalo a Wilders dostal také několik
výhružek, a proto kvůli hrozbě útoků a násilí soutěž v srpnu odvolal. Zároveň dodal, že
těmito výhružkami se potvrdila islámská neschopnost tolerance (Reuters, 2018).
Sociální sítě v současnosti významně mění povahu politického diskurzu, protože to, co
bylo dříve považováno za extrémní nebo politicky nekorektní (viz Wildersovy příspěvky),
lze díky těmto médiím prosadit a dá se docílit i toho, že to může být v některých
segmentech populace považováno za populární (Gonawela et al, 2018, s. 315).
3.1.7 Porovnání Pima Fortuyna a Geerta Wilderse
Geert Wilders je rozhodně jednou z nejvýraznějších osobností nizozemské politiky.
Jeho způsob projevu, byť často kontroverzní, zdá se být úspěšný, i když je jasné, že
předchozí úspěch Fortuyna Wildersovi „připravil půdu“. Oba politiky spojuje především
výrazná, často populistická rétorika, protože ani jeden z nich se nikdy nebál říct to, co si
myslí, zejména o přistěhovalectví a islámu. Je tu ale i významný rozdíl mezi PVV a LPF,
který se také podílí na dlouhodobém úspěchu Wilderse, který sám přiznal, že svou stranu
postavil s tím, že se poučil z „chyb“ LPF.
V předchozí kapitole jsem zmiňovala, že Fortuynova strana podcenila organizaci, a
v podstatě ani nebyla dostatečně etablována (především kvůli tomu, že vznikla chvíli před
volbami). Organizace PVV je sice menší, je ale o to více institucionalizovaná. Rozdíl je
také v tom, že Wilders už měl předchozí zkušenosti s politikou, což Fortuyn při svém
vstupu do politiky neměl (De Lange a Art, 2011, s. 1237). LPF sice téměř okamžitě po
svém zrodu uspěla a dostala se do vlády, stejně rychle z toho ale i sešlo, na rozdíl od PVV,
která na svůj úspěch počkala. Neúspěch LPF byl pak způsoben především tím, že přišla o
svého charismatického lídra, a nenalezla za něj náhradu.
Podle profesora Gerrita Voermana je rozdíl také v tom, že Wilders požaduje vyloučení
veškerých muslimských imigrantů. Fortuyn byl sice taky proti imigrantům, další přijímat
nechtěl a požadoval uzavření státních hranic, ale vůči osobám, které už v zemi pobývaly,
byl mírnější, než je v současnosti Wilders (Katsambekis, 2015, s. 2).
3.2. Rita Verdonk
Pim Fortuyn neinspiroval pouze Wilderse. Bývalá členka VVD, Rita Verdonk, v roce
2008 založila politické hnutí Trots op Nederland (ToN, v překladu Hrdý na Nizozemsko).
V průzkumech bylo straně přičítáno okolo 20 % hlasů a Verdonk byla považována za
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největšího potencionálního soupeře pro zavedené strany, dokud ji na podzim v této pozici
nevystřídala právě PVV (Vossen, 2010, s. 23).
Ve volbách na jaře 2010 pak strana nezískala ani jedno křeslo a na podzim téhož roku
oznámila Rita Verdonk svůj odchod z politiky. Přestože Rita Verdonk se svým hnutím
neuspěla, stala se dalším zajímavým příkladem rozkvětu populismu po Fortuynovi.
Verdonk nizozemskou politiku označovala za konflikt mezi lidem a zkorumpovanou
politickou elitou, který vede k tomu, že lidé elitám nedůvěřují, protože nevyjadřují žádné
pozitivní pocity vůči nizozemskému národu a kultuře (Vossen, 2010, s. 30), a tak se
dostala do pozice kritika elit. Jejím hlavním cílem bylo založení nové národní jednoty. Na
rozdíl od Wilderse byla Verdonk připravena do této jednoty přijmout islámské imigranty,
ale pouze pokud uznají absolutní nadřazenost nizozemských hodnot (Vossen, 2010, s. 31).
Wilders a Verdonk bývají často považováni za reprezentanty nového populismu po éře
Fortuyna.
Nizozemský politolog Koen Vossen (2010, s. 32) usuzuje, že úpadek Rity Verdonk byl
způsoben jejím příliš důsledným a „čistým“ populismem, který byl nakonec podkopán
jejími vlastními protiklady - kritizovala nedostatečné vedení, a přitom sama nebyla příliš
dobrou političkou - už dříve se projevilo, že její znalosti parlamentních postupů a politické
kultury nebyly valné, například když rozhodla o odebrání občanství poslankyni Ayaan
Hirsi Ali kvůli nesrovnalosti v její žádosti, což vyústilo v pád celé koalice.
3.3. Populismus nalevo
Přestože se populismus v levé části politického spektra identifikuje hůře, můžeme do
něj jistě zařadit nizozemskou Socialistische Partij (SP). Tato strana se začala formovat
v sedmdesátých letech a původně byla inspirovaná maoistickým hnutím. V devadesátých
letech pak pod vedením Jana Marijnissena změnila kurz a stala se stranou protestující proti
obecnému politickému systému, se snahou o mobilizaci mas. Přijala i nový slogan
„Hlasujte proti, hlasujte pro SP“, který ji v roce 1994 dostal do parlamentu, poprvé za dobu
její existence (Vossen, 2013, s. 186). Z tohoto sloganu jasně vyznívá kritika zavedeného
establishmentu, respektive těch, co jsou momentálně u moci, a můžeme tak pozorovat
první populistické prvky.
Program SP měl v devadesátých letech ve svých bodech také požadavky na více přímé
demokracie – požadavky jako jsou referenda, přímé volby starostů a premiéra a podobně.

29

Po roce 2000 bylo takových bodů méně, referenda ovšem zůstala (Katsambekis, 2015, s.
1).
V roce 1999 pak strana svůj kurz trochu pozměnila, a volební slogan se změnil na
„Volte pro, volte SP“. Nové směřování strany a změna tónu Marijnissena naznačila, že se
částečně zbavila své tváře „protestní“ strany. Zdálo se, že to SP pomohlo – ve volbách
v roce 2006 získala 16,6 % hlasů. Krátce potom se ale projevilo, že strana na úspěch
nebyla připravená, a navíc po nástupu PVV na politickou scénu ztratila svou roli
„nejhlasitější“ antisystémové strany (Vossen, 2013, s. 188-189).
Populismus byl pak cítit z volebních kampaní strany v roce 2010 a 2012, kdy se SP
vymezovala vůči vládnoucím stranám a prezentovala se jako alternativa pro „sociální
vládu“ (Seongcheol, 2018, s.8). V rozhovoru pro Giorgia Katsambekise se k populistickým
charakteristikám SP vyjádřil profesor Gerrit Voerman, který tvrdí, že do jisté míry můžeme
za populistický znak považovat i osobu Jana Marijnissena, který ve straně zosobňoval
charismatického lídra, i když ne tak významného, jako je například pro PVV Wilders.
Pokud by Marijnissen v tu dobu zmizel, strana by zřejmě nezanikla, což se u PVV
s jistotou říct nedá (Katsambekis, 2015, s. 9).
3.3.1. Porovnání SP a PVV
Když srovnáme SP s Wildersovou PVV, jakožto dvě populistické strany na opačném
konci politického spektra, nalezneme několik důležitých rozdílů. Profesor Voerman
v rozhovoru pro Katsambekise (2015, s.8) tvrdí, že nejdůležitějším rozdílem je
exkluzionismus, tedy jakási tendence k vylučování (které PVV má, když vezmeme v potaz
její přístup k imigrantům). SP sice populistickým stylem tvrdila, že říká, co si lidé myslí,
dle Voermana však nikdy nezaujala skutečnou xenofobní pozici. Další je již zmiňovaný
rozdíl mezi Wildersem a Marijnissenem. Přestože nebyl Marijnissen tak silným
charismatickým vůdcem, jako byl Wilders, byl podle Voermana velmi adaptibilní
postavou, která se dokázala přizpůsobit různým situacím. Tuto schopnost adaptability
navíc současný lídr SP Roemer postrádá. Schopnost přizpůsobit se má i celá SP, která si
v devadesátých letech prošla svou „populistickou fází“, která ji zajistila úspěch ve volbách.
Populismus je tak jak jejich volební strategií, tak i strategií, která má stranu dostat k moci.
Není ovšem jasné, zda chce být strana u vlády, či v opozici, což situaci komplikuje.
Populisté jsou kritici elit a vládnoucích, a proto když po volbách přijdou s tím, že jdou do
vlády, voličům postupně dojde, že něco není v pořádku (Katsambekis, 2015, s. 13).
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V posledních parlamentních volbách v březnu roku 2017 získala SP 9,1 % hlasů a
dosáhla tak na 14 křesel. Strana zůstala v opozici (Van Holsteyn, 2018, s.1365), podobně
jako Wildersova PVV.
Přestože u SP nejsou populistické prvky na první pohled tak zřejmé, jako třeba u PVV,
při bližším zkoumání zjistíme, že je jich hned několik. Prvním je její nová tvář
v devadesátých letech a snaha být protestní stranou, což naplňuje populistické kritérium
kritiky establishmentu, a druhým jsou požadavky zavedení větší přímé demokracie. Za
určitý populistický prvek pak můžeme považovat i již zmíněného bývalého lídra
Marijnissena, který sice nebyl tak výraznou osobností jako Fortuyn nebo Wilders, svou
úlohu charismatického lídra však taky sehrál.
3.4 Thierry Baudet jako nová krev nizozemského populismu
V roce 2016 se na nizozemské politické scéně objevuje nová postava, právník a
publicista Thierry Baudet. Ten už únoru roku 2015 založil think-tank, ze kterého se v září
2016 stala politická strana, Fórum pro demokracii (Forum voor Democratie, FvD), do jejíž
čela se Baudet postavil. Strana má mezi svými cíli zavedení různých forem přímé
demokracie a také posílení/znovuzískání státní suverenity (Parlement, 2018), tudíž má
podobné cíle, jako Wildersova PVV.
Samotný Thierry Baudet byl známý již dříve, a to například pro svou občanskou
iniciativu bouřící se proti smlouvě EU s Ukrajinou v roce 2013. Ta docílila toho, že se o tři
roky později konalo ohledně této dohody referendum, ve kterém 61 % voličů hlasovalo
proti přidružení Ukrajiny k EU. Krátce nato Baudet prohlásil, že chce se svým Fórem
pracovat na zavedení více referend, a později překvapil ještě více, když oznámil, že se
zúčastní parlamentních voleb. Pro účast se rozhodl z důvodu odmítnutí vlády respektovat
výsledek referenda, a zároveň s tím uvedl svůj záměr bojovat proti tzv. „stranickému
kartelu“, který podle něj ve vládě existuje a má plnou kontrolu například nad dělením
pracovních míst ve veřejné sféře (Lucardie, 2018: Vossen, 2017, s. 257).
V parlamentních volbách v březnu 2017 získala FvD 1,8 % hlasů, tedy dvě křesla v
parlamentu (Parlement, 2018). Takový výsledek je velkým úspěchem, pokud přihlédneme
k tomu, že strana byla oficiálně ustanovena necelý půlrok před volbami. Letos (2019) FvD
překvapila znovu, když uspěla v březnových provinčních volbách, ve kterých získala 14,
53 % hlasů (Forum voor Democratie, nedatováno). Tyto volby byly spojeny s tragickou
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událostí v Utrechtu, kde útočník tureckého původem zastřelil v tramvaji tři osoby a několik
dalších zranil, což mohlo Baudetův úspěch také posílit (Sterling, 2019). Strana obecně
velmi rychle roste-v říjnu 2016 měla 750 členů, v lednu 2018 už to bylo 23 000 (Lucardie,
2018).
3.4.1 Témata FvD
Pro FvD je nejdůležitějším tématem „obnovení“ demokracie. Požadují proto zavedení
větší míry již zmíněné přímé demokracie. Jedním z prvků této přímé demokracie je pak
například zvážení členství Nizozemska v EU skrze referendum. Thierry Baudet tvrdí, že
demokracie může fungovat jen na národní úrovni, a proto koncept EU nikdy správně
pracovat nemůže (Lucardie, 2018). Evropská unie se stala hlavním terčem jeho kritiky,
jako „bezduchá technokratická organizace“ je podle něj neslučitelná s národním právním
řádem (Vossen, 2017, s. 256).
Strana má obecně pravicová, konzervativní stanoviska, například požadavek, aby
azylová politika fungovala podle Australského modelu, kde se přijímají imigranti
selektivně (Ornstein, nedatováno). Za krajně pravicový pak můžeme považovat návrh FvD
takzvaného „Zákona o obraně nizozemských hodnot“, který měl například zakazovat
sjednaná manželství či jakékoliv zahalování obličeje (Faber, 2018). Podle Paula Lucardie
(2018) má nacionalismus v pojetí FvD etnický charakter, jelikož přistěhovalci se musí
nejen integrovat, ale i asimilovat.
Samotný Baudet je přesvědčen, že Nizozemsko se dostalo do kulturní, morální a
politické krize, jejíž příčinou jsou současné elity, které trpí takzvanou oikofobií, tedy
averzí k vlastní kultuře, která se následně může projevit v sílícím kulturním relativismu,
slabé imigrační politice a také tíhnutím k Evropské unii (Vossen, 2017, s. 56). Zde
můžeme vidět jistou podobnost s Ritou Verdonk, která, jak již bylo zmíněno, tvrdila, že
elity necítí žádné pozitivní emoce vůči nizozemské kultuře.
3.4.2. Porovnání Thierry Baudeta a Geerta Wilderse
Jak Geert Wilders, tak Thierry Baudet jsou nazýváni euroskeptiky, a Baudet stejně jako
Wilders hájí západní hodnoty. Také chce podobně jako Wilders chránit práva žen a
homosexuálů proti fundamentalistické nesnášenlivosti islámu (Faber, 2018), z čehož
vyplývá, že ani on není typickým představitelem krajní pravice. Stejně tak jako PVV chce i
FvD přísnější azylovou i migrační politiku, nezaměřuje se ale tolik na islám (Vossen, 2017,
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s.257).
Co se týče projevu, Baudet je přístupným politikem, který je schopen jasně a
dramaticky představit svůj příběh, prezentuje se jako mladý gentleman a intelektuál, píše
knihy a v rozhovorech se neostýchá sdílet své osobní záležitosti s širokou veřejností (De
Jong a van Leeuwen, 2018). V tomto případě tak vidíme podobnost s Pimem Fortuynem,
ktará se projevuje i v určité Baudetově teatrálnosti. Těší se velkému zájmu médií, stejně
jako Wilders, a podobně jako on také využívá sociálních sítí k propagaci svých myšlenek.
Baudet, jako dítě své doby, například na svém Instagramovém účtu vyzývá své sledující
k účasti v různých soutěžích, nebo se během své letní dovolené nechal vyfotografovat
nahý, čímž k sobě přitáhl další vlnu mediální pozornosti (De Jong a van Leeuwen, 2018).
Je tak vidět, v tomto ohledu zachází ještě dále než Wilders, a jelikož je mladší, dokáže
v současné době sociálních sítí fungovat o něco obratněji.
Baudet sám sebe označuje za nejdůležitějšího intelektuála v Nizozemsku, jeho strana
pak ale mluví například o „homeopatickém ředění“ populace, ke kterému by došlo během
integrace, nebo o souvislosti IQ s rasou. Baudet se v jednu chvíli přiklání ke krajně
pravicovým myšlenkám a ve chvíli druhou se od nich distancuje, a tato nejednoznačnost je
pak jakýmsi jádrem jeho obrazu, která mu zajišťuje mediální pozornost (De Jong a van
Leeuwen, 2018). Baudet je pro své názory poměrně výraznou osobností, napsal například
knihu (které je současně i jeho dizertační prací) s názvem Útok na národní stát, kde řeší
otázky suverenity, nebo také promlouval v Dolní komoře parlamentu latinsky (Ornstein,
nedatováno).
Thierry Baudet je jistě silným protihráčem pro celou PVV, která je na scéně už přes
deset let. Je mladší než Wilders a svým přístupem jistě láká i mladé voliče. V letošních
březnových volbách jsme se mohli přesvědčit o jeho schopnosti uspět, i když to byly
„pouze“ volby provinční. Další parlamentní volby jsou v Nizozemsku plánovány na rok
2021 a je tak otázkou, kolik voličů dokáže Baudet oslovit a kolik si jich Wilders dokáže
udržet, a zda vůbec PVV dokáže zůstat ve své pozici hlavní „populistické“ a antisystémové
strany.
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4 Důvody a dopady úspěchu populistických stran v Nizozemsku
V poslední části své bakalářské práce se budu věnovat důvodům a dopadům úspěchu
populismu v Nizozemsku v posledních letech. Již jsem několikrát zmiňovala, LPF Pima
Fortuyna byla pro nizozemský populismus určitým předělem, a proto budu nyní rozebírat,
jaké změny se tím v nizozemské společnosti udály.
Z populistických stran, kterým jsem se věnovala v předchozích kapitolách, se do
vládnoucích koalic dostala pouze jedna, a to právě LPF, která ale během své účasti ve
vládě příliš úspěšná nebyla. Procentuálně si nejlépe vedla (a dodnes vede) PVV Geerta
Wilderse, která se nejblíže k vládě dostala během podpory menšinového kabinetu vzešlého
z voleb v roce 2010, co se ale týče procentuálních výsledků, je na tom ze zmíněných stran
dodnes nejlépe, a reflektuje nám tak to, že populismus v Nizozemsku dokázal uspět, což
dokazuje i níže přiložená tabulka mapující volební úspěchy PVV v průběhu let.
Graf 4a. Procentuální úspěch PVV od roku 2006 do roku 2019.

Zdroj: Partij voor de Vrijheid, Kiesraad, nedatováno
Na uvedených výsledcích je vidět, že si strana udržuje stabilní podporu, ve volbách
v posledních letech nejde pod deset procent hlasů. Na parlamentních volbách značených
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světle modře (probíhajících do dolní komory, Tweede Kamer) je vidět její rychlý skok
z necelých šesti procent v roce 2006, tedy v roce jejího vzniku, na více než patnáct procent
v roce 2010. Podobný úspěch je vidět i na výsledcích z provinčních voleb značených
červeně. Jak jsem již zmiňovala, PVV se nezaměřuje na účast v místních úřadech, a proto
jsou její výsledky do městských rad, značené zeleně, nízké. Velký úspěch pak můžeme
zaznamenat i na žlutě značených výsledcích voleb do Evropského parlamentu, především
v roce 2009, kdy strana do EP kandidovala vůbec poprvé.
Velký úspěch nizozemského populismu pak můžeme zaznamenat i na výsledcích
Baudetovy FvD, která vznikla teprve v roce 2016, a už v roce 2017 se jí v parlamentních
volbách podařilo získat dvě křesla. V letošních provinčních volbách pak excelovala a
získala přes 14 procent hlasů (značeno červeně).
Graf 4b. Procentuální úspěch FvD od roku 2017 do roku 2019.

Zdroj: Forum voor Democratie, Kiesraad, nedatováno
4.1 Konec klasického nizozemského modelu
Nizozemsko bylo dlouhou dobu známé pro svůj koncept zvaný „poldermodel“.
Samotný pojem „to polder“ se vztahuje ke specifickému nizozemskému zvyku získávat
pozemky skrze moře, jelikož většina země leží právě pod jeho bodem, a proto bylo území
vytvářeno uměle, a „to polder“ tak znamená nutkání ke všeobecnému souhlasu, tedy
potřebu diskutovat, dokud se všichni nedohodnou (v tomto případě se pojem vztahoval na
dohodu mezi farmáři, měšťany a aristokraty) (Zonderop, 2012, s. 291).
Za poldermodel se pak ze socioekonomického hlediska označuje stav, který započalo
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Wasenaarské ujednání z roku 1982. Byla to dohoda mezi zaměstnavateli a obchodními
uniemi o omezení růstu mezd, výměnou za zkrácení pracovní doby, což vedlo k zvýšení
konkurenceschopnosti nizozemské ekonomiky, která otevřel cestu nové politice po krizi a
polarizaci v šedesátých a sedmdesátých letech. Politika v letech osmdesátých také přijala
mnoho z progresivních požadavků protestních hnutí z let předchozích, například legalizaci
měkkých drog, eutanázie nebo prostituce, a Nizozemsko tak v zahraničí mělo tvář liberální
a tolerantní. Později se tak za poldermodel začal označovat i obecný konsensus (Wodak et
al, 2013, s. 201-202), kterým pak bylo Nizozemsko dobře známo.
V devadesátých letech byl poldermodel úspěšný, a hospodářské výsledky a sociální
jistoty Nizozemska byly oceňovány po celém světě. Sami občané si však stihli vytvořit
vážné pochybnosti, kterých pak využili populisté, kteří jako jedni z prvních začali tento
konsenzuální model kritizovat (Zonderop, 2012, s.295).
Jedním z kritiků byl i Fortuyn. Když se začal stávat mediálně známým, musel se často
vypořádávat s určitým nepřátelstvím ze strany elit a zavedeného establishmentu, jelikož
dříve byly antiimigrační pocity ve veřejné sféře obecně stigmatizovány a potlačovány
(Wodak et al, 2013, s. 203).
Kromě přistěhovalectví pak Fortuyn kritizoval také kulturu řízení ve veřejných
službách, a obvinil manažery z prosazování vlastních zájmů a přílišné byrokracie, čímž
také dokázal voliče oslovit. Jeho vražda v roce 2002 se pak stala již zmíněným předělem, a
nizozemská politika díky této události ztratila svou nevinnost (Zonderop, 2013, s. 296).
Fortuynovi se podařilo vytvořit nový model krajně pravicové politické ideologie,
jelikož kritizoval muslimy pro jejich kulturu, ne etnicitu, a zároveň dokázal začít
mobilizovat proti konsenzuálnímu modelu, a vytvořil tak opozici právě mezi lidem,
kterému přislíbil, že „bude mít svou zemi zpět“ a mezi elitami s jejich politickou
korektností a technokratickým poldermodelem (Wodak et al, 2013, s. 204). Na samotný
vzestup populismu v Nizozemsku pak měly vliv i samotné elity, protože se mu dostatečně
nepostavily, uskupení jako je LPF i PVV elity víceméně „přijaly“ a strany se tak staly
součástí již zaběhlého politického systému (Zonderop, 2012, s. 300).
Dalším typickým znakem nizozemské společnosti byl pak dlouhou dobu její pilířový
systém, který vycházel z toho, že se sociální skupiny rozdělovaly do svých specifických
pilířů, které následně člověku zprostředkovaly identitu, a dělily se na protestantský,
katolický, liberální a socialistický (Wodak et al, 2013, s. 200).
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Pilířový systém už téměř vymizel, jeho pozůstatky ale můžeme vidět například na
organizaci vzdělávání-v Nizozemsku si každá náboženská skupina může založit vlastní
školu, a to s finanční podporou státu. Systém se také postupně přeměnil, a lidé s podobným
smýšlením a socioekonomickým statusem nyní sdílejí stejné čtvrti a jednoduše žijí mezi
sebou (Zonderop, 2012, s. 302-303).
Rozdělovat se lidé začali také podle míry svého vzdělání, a tato linie začala být čím dál
více viditelná. Nižší, méně vzdělané třídy se proto poslední roky cítí stále více opuštěné a
mají pocit, že elity se starají jen o sebe (Zonderop, 2012, s. 315), což pak živí rozhořčení,
se kterým následně pracují populisté. Tato méně vzdělaná vrstva voličů tak naplňuje
populistickou funkci „lidu“, který následně politici mohou postavit proti elitám. To se
momentálně daří jak Wildersovi, tak i Baudetovi. Podle Yvonne Zonderop (2012, s. 19)
také mnoho lidí po úpadku pilířového systému hledá svou identitu, a političtí nováčci tak
mají výhody, že mohou využít pochybností voličů.
4.2 Vliv imigrace
Kromě vymezování proti elitám mají populisté v Nizozemsku ještě jedno výrazné
téma, kterým je již mnohokrát zmíněné přistěhovalectví. Témata jako je imigrace a islám
mají nepopiratelný vliv na úspěch krajně pravicových stran. Nizozemsko bylo dlouho dobu
známé pro svou kulturu tolerance, která se projevila už na pilířovém systému. Společně se
severskými zeměmi pak také patří mezi nejotevřenější státy, zároveň ale po přistěhovalcích
požaduje, aby se naučili jazyk a přijali nizozemské zvyky (Dennison et al, 2017).
Tato tvář Nizozemska se pak s nástupem populistů začala měnit. Populisté si stěžovali
především na kulturní aspekty imigrace, tedy na to, že přistěhovalci neumí jazyk a mají
jiné postoje, jednoduše, že se nepřizpůsobili kultuře v Nizozemsku a nadále se drželi své
kulturní identity. S imigrací se pak pojí i socioekonomické faktory, které napomohly
odpůrcům přistěhovalectví. Nizozemsko fungovalo jako jakýsi „sociální stát“ postavený na
myšlence toho, že se všichni účastní. Tato myšlenka pak byla považována za chybu, která
nebyla v devadesátých letech dostatečně řešena, a nově příchozím přistěhovalcům nikdo
nezmínil, jak tento model funguje, tedy že se musí účastnit opravdu všichni, což pak vedlo
například i k rasismu, a bylo tak potřeba za to převzít určitou politickou odpovědnost
(Zonderop, 2012, s. 301).
Na toto téma často narážel i Fortuyn, jak jsem již zmiňovala ve druhé kapitole. Postoj
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vůči přistěhovalcům ale nemusí nutně souviset s jejich počtem, zdá se, že u voličů
konzervativních stran jsou postoje vůči těmto tématům poměrně pevné (vnímají příchod
přistěhovalců jako hrozbu), a když je tato problematika výrazná, jejich postoje jsou
aktivovány díky stranám, které dokáží mezi těmito voliči zvýšit význam tématu imigrace.
Tito jedinci obvykle patří do nižších socioekonomických skupin, a nejvýznamnější
proměnnou při určování sympatií k přistěhovalectví je pak již zmíněné vzdělání (Dennison
et al, 2017). Podle Jamese Dennisona, Andrewa Geddese a Teresy Talò (2017) pak
rozhodně existuje korelace mezi zvyšující se imigrací a rostoucím trendem PVV.
4.3 Imigrační politika
Tomu, jak populistické strany ovlivňují imigrační politiku, se věnuje Tijtske Akkerman
(2018), který rozděluje vliv populistických stran na imigraci na přímý a nepřímý. Jako
první se projevil vliv LPF, která v koaliční smlouvě s VVD a CDA vyžadovala
restriktivnější imigrační politiku a přísnější podmínky pro udělení trvalého pobytu, a i
přestože fungovala jen chvíli, podařilo se jí v Nizozemsku prosadit názor, že integrační
politiky zásadně selhaly (Akkerman, 2018, s. 8).
Ještě úspěšnější pak byla PVV, která díky podpoře menšinové vlády v roce 2010
získala na imigrační politiku přímý vliv. Vláda sice nesplnila všechny požadavky, které
PVV měla, například návrh na zpřísnění pravidel dvojího státního občanství nebo zákaz
burek, i přesto se však straně podařilo prosadit změnu zákona o občanské integraci
(respektive zrušení novely tohoto zákona z roku 2008), která pak znesnadnila
přistěhovalcům získat pas a povolení k pobytu (Akkerman, 2018, s. 11).
Co se týče vlivu nepřímého, ten se projevil spíše až po pádu Rutteho kabinetu v roce
2012. PVV se postupně stále více radikalizovala a izolovala, a její zaměření na
přistěhovalectví a integraci pak ovlivnilo i další strany, které nevěděly, jak se k otázkám
postavit, především pak VVD a CDA (Akkerman, 2018, s. 12).
4.4 Současnost
Z výše uvedených údajů je úspěch a vliv populismu v nizozemské politice jasný.
Během posledních parlamentních voleb v roce 2017 můžeme vypozorovat také určitý antipopulismus, a to především ze strany Marka Rutteho, předsedy vlády a současně předsedy
VVD, který formuloval hrozbu tzv. „špatného populismu“, který považuje za zdroj
„chaosu“, kdy jako příklady uvedl Brexit nebo vítězství Donalda Trumpa v amerických
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prezidentských volbách, a jako hrozbu v Nizozemsku určil právě PVV s tím, že VVD je
jediná síla, která je schopná toto zastavit (Seongheol, 2018, s. 9). Když pak byly
představovány volební výsledky, Rutte se vyjádřil, že je to chvíle, kdy Nizozemsko
zastavilo právě ten zmíněný „špatný populismus“ (Dempsey, 2017), samotný termín při
tom ale nedefinoval. Sám pak ve své kampani populismus využil, a to ve chvíli, kdy se
vyjádřil, že by imigranti měli být normální, tedy jako Nizozemci, a pokud nebudou schopní
se adaptovat, měli by zemi opustit (Dempsey, 2017), což je v podstatě stejná rétorika,
jakou slýcháme od krajně pravicových populistických stran.
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Závěr
Nizozemský populismus zažil mnoho proměn. Jeho náznaky jsme mohli pozorovat už
od

sedmdesátých

let

u

strany

NVU,

jasněji

pak

v devadesátých

letech

u

Centrumdemocraten a Centrumpartij (86‘), krajně pravicových stran, které již využívaly
určitou populistickou rétoriku, neměly však dostatečné prostředky k tomu, aby uspěly.
Nejdůležitější postavou nizozemského populismu je pak Pim Fortuyn, který se na
politické scéně objevil v roce 2001 a který s sebou přinesl mnoho změn, díky kterým se
stal předělem nizozemského populismu, jak jsem již několikrát zmiňovala výše. Jeho
úspěch stál především na jeho charismatu a schopnosti oslovit voliče, a právě tím se
odlišoval od předchozích stran. Jeho nenadálý úspěch v parlamentních volbách v roce 2002
tak můžeme považovat za první opravdový úspěch populismu v Nizozemsku. Fortuyn byl
zavražděn pár dní před volbami, ve kterých pak jeho strana získala 17 procent hlasů a stala
se druhou největší stranou. Přestože se následná koalice brzy rozpadla a straně klesly
preference na minimum, Fortuynovou krátkou érou započal další sled událostí a otevřela se
cesta k úspěchu i dalším populistickým uskupením. Díky tomu můžeme pozorovat
proměny, které jsem měla za cíl sledovat skrze výzkumnou otázku „Jak se od počátku
milénia do současnosti proměnil nizozemský populismus a jeho aktéři?“. Za
nejvýznamnější z nových uskupení můžeme považovat Partij voor de Vrijheid Geerta
Wilderse, která začala fungovat v roce 2006 a momentálně je druhou největší stranou
v Nizozemsku, což je důkazem, že populismus po Fortuynovi jasně uspěl.
V současné době se na výsluní dostává další uskupení, Fórum pro demokracii mladého
politika Thierry Baudeta. To vzniklo v roce 2016 a je čím dál úspěšnější, o čemž nás
mohou přesvědčit i letošní provinční volby, kde strana získala přes 14 procent hlasů.
Baudet tak může být potencionálním rivalem pro Wilderse, a to i přesto, že oba udržují
podobný politický kurz. Kromě těchto uskupení, která inklinují ke krajní pravici, lze mezi
populistické strany zařadit i Socialistische partij, levicovou stranu, která díky populistické
rétorice také dosáhla určitých úspěchů. Obecně se ale dá říci, že procentuálně jsou na tom
nejlépe strany s krajně pravicovou agendou, které se věnují tématům jako je imigrace,
která se zdá se tak být klíčovým bodem pro úspěch nizozemského populismu. Mezi
Fortuynem, Wildersem a Baudetem lze nalézt hodně podobností, ale i rozdílů. Fortuyn, ač
byl proti přistěhovalectví, byl již pobývajícím imigrantům mírnější než Wilders. Baudet
pak co se týče přistěhovalectví zastává podobnou rétoriku jako Wilders, kromě toho je ale
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jeho velkým tématem také kritika vládnoucích elit, ze kterých má pocit, že trpí averzí
k nizozemské kultuře. Podobná kritika zaznívala i ze strany Rity Verdonk, političky, která
podobně jako Wilders po odchodu z VVD založila vlastní „populistické“ hnutí Trots op
Nederland. To ovšem úspěšné nebylo, což bylo ve velké míře způsobeno její osobou, a
Verdonk se tak z politiky stáhla. Je tak vidět, že úspěch populismu v Nizozemsku ve velké
míře závisí nejen na kritice imigrace, která je v zemi poměrně vysoká, ale také na typickém
populistickém znaku, charismatickém lídrovi. Na svém charismatu postavil úspěch jak Pim
Fortuyn, tak Geert Wilders i Thierry Baudet. Naopak například Hans Janmaat, předseda
Centrumdemocraten v devadesátých letech, byl často označován jako důvod neúspěchu
strany, a podobně je na tom i Rita Verdonk se svým hnutím.
Nyní se můžeme jen domnívat, jakým směrem se bude nizozemský populismus ubírat,
z nejnovějších výsledků je ale jasné, že má velkou šanci na další úspěch, a objev Thierry
Baudeta tomu jen pomáhá. Navíc je možné, že díky své nové rétorice dokáže Baudet
přebrat voliče PVV, která je na scéně již mnoho let. Wilderse tak čekají těžké zkoušky –
první z nich budou volby do Evropského parlamentu letos v květnu (2019), druhou pak
parlamentní volby v roce 2021.
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Summary
This bachelor thesis explored the development of Dutch populism from the beginning of
the millennium to the present. However, until Pim Fortuyn's arrival on the political scene,
populism had little success in the Netherlands. Fortuyn and his new party, List Pim
Fortuyn (LPF), became a divide that began to focus on populist issues such as immigration
resistance and criticism of ruling elites. A few months after its inception, the party gained
17 % of the votes in parliamentary elections, which was an unprecedented success. Since
then, populism has been on the rise in the Netherlands.
After the death of Fortuyn, his party quickly disappeared, and Geert Wilders with his
new Party for Freedom (PVV), founded in 2006, took over the role of the main character of
Dutch populism. Thanks to Wilders, a charismatic leader, PVV celebrates a big success. It
is the second largest in the country at the moment. Its main agenda is, as like LPF of Pim
Fortuyn, resistant to migration and criticism of the elites and establishment.
Nowadays, a new character, Thierry Baudet, is coming to the Dutch political scene
with his Party for Democracy (FvD), a potential rival for Wilders. In addition to these
groups, which tend towards the far right, there is the Socialistische partij, a leftist party that
has also achieved some success through populist rhetoric, can be included among the
populist parties.
There are many similarities and differences between Fortuyn, Wilders and Baudet.
Although Fortuyn was against immigration, he was milder than Wilders. Baudet then has a
similar rhetoric in terms of immigration as Wilders, but his great theme is also the criticism
of the ruling elites. A similar criticism of elites was made by Rita Verdonk, a politician
who, like Wilders, after leaving the VVD, founded her own "populist" movement.
However, this was not successful, which was largely due to her personality, and Verdonk
later withdrew from politics. Thus, the success of populism in the Netherlands is largely
dependent not only on criticism of immigration, which is relatively high in the country, but
also on a typical populist sign, on a charismatic leader. Fortuyn, Wilders and also Baudet
built their success mainly on their charisma. Conversely, Hans Janmaat, a chairman of the
Centrumdemocraten in the 1990s, was often referred to as the party's failure reason, and
Rita Verdonk, along with her Trots op Nederland, is similar.
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Zdůvodnění výběru práce
Téma jsem si vybrala proto, že Nizozemsko zde bývá poměrně opomíjeno, přitom je
jedním ze zakládajících států Evropské Unie a hraje v ní důležitou roli. A důvodem, proč
bych chtěla se ve své práci chtěla věnovat vývoji populismu je fakt, že se jeho míra po celé
Evropě neustále zvyšuje a bývá diskutován čím dál více. Téma, které jsem si pro svou
práci vybrala, je zde v České republice poměrně specifické. Populismus je sice aktuální
téma, a chování Geerta Wilderse bylo zkoumáno také už mnohokrát, ale komparace s
Thierry Baudetem bude něco nového, jelikož se v nizozemské politice plně angažuje až od
roku 2016.
Předpokládaný cíl
Hlavním výzkumným cílem práce je zjistit, jak se proměňovaly názory těchto dvou aktérů,
poté provést jejich porovnání a z toho vyvodit výsledky, jak se populismus v Nizozemsku
vyvíjí, jakým tématům se jeho aktéři věnují a jak je prezentují. Ráda bych zjistila, jak
aktéři reagovali na proměny politické situace a jakým způsobem tomu přizpůsobili svoje
politické strategie, aby se voličům zalíbili. Má výzkumná otázka tedy zní „Jak se od roku
2004 do současnosti proměnil nizozemský populismus a jeho aktéři?“. Ráda bych ve své
práci zkoumala a popsala vývoj politických strategií a názorů obou aktérů, zaměřila bych
se například na jejich předvolební kampaně, jejich hlavní cíle a programové body. Zároveň
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bych také chtěla zkoumat jejich úspěchy a neúspěchy.
Klíčovým pojmem práce je „proměna nizozemského populismu“, tedy vývoj a proměna
názorů, volebních strategií a podobných aspektů obou aktérů. Pod ním se skrývá další
důležitý pojem, a to je „komparace“ – je velmi obsáhlý, budu se zabývat rozebíráním
politického chování jak Wilderse, tak Baudeta, porovnávat je a tím zkoumat, jakým
způsobem a kam se jejich populismus vyvíjel.
Metodologie práce
Na výzkumnou otázku bych použila kvalitativní metodu, konkrétně bych zpracovala
komparativní případovou studii. V podstatě bych skrze Wilderse a Baudeta zjišťovala, co
se od roku 2004 ohledně nizozemského populismu změnilo, zkoumala bych příčiny a
důvody těchto změn, a to vše bych poté shrnula. Na konci práce bych se také ráda zaměřila
na současnou situaci obou dvou aktérů a na současný stav nizozemské politiky (především
tedy co se populismu týče).
V politologii existují tři pohledy na populismus: populismus jako ideologie, jako
komunikační strategie a jako takzvaná thin-centered ideologie. Ve své práci bych ho
zkoumala především z pohledu komunikační strategie, zaměřila bych se tedy na jednání
obou dvou aktérů a na jejich vztah k elitám a také k lidu, a zdali je můžeme považovat za
sociální demagogy, či ne.
Základní charakteristika tématu
Ve své bakalářské práci bych chtěla zkoumat vývoj nizozemského populismu, který bych
demonstrovala na dvou jeho představitelích, Geertu Wildersovi a Thierry Baudetovi.
Výzkum bych chtěla koncipovat zhruba od roku 2004, kdy Wilders opustil Lidovou stranu
pro demokracii a založil vlastní Stranu pro svobodu, až po současnost. Výzkum by měl být
také zajímavý, zdá se totiž, že Thierry Baudet, jakožto nová krev na nizozemské politické
scéně, začíná být pro voliče zajímavější osobou než Wilders, je to nyní jakási „soutěž“
veterána a nováčka.
Předpokládaná struktura práce
1.

Úvod

2.

Vymezení populismu
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3.

Představení populismu v Nizozemsku a jeho aktérů

4.

Výzkum proměnných faktorů
4.1.

Geert Wilders

4.2.

Thierry Baudet

4.3.

Komparace

5.

Výsledky

6.

Interpretace – současnost a shrnutí

7.

Závěr

Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů)
1) VAN NISPEN, Frank, SCHOLTEN, Peter. Policy analysis in the Netherlands.
Bristol, Policy Press. 2014. ISBN 144731333X
2) WODAK, Ruth. The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean.
SAGE, 2015. ISBN 1473914175
3) MUDDE, Cas. Fighting the system? Populist radical right parties and party system
change.

Party

politics.

2014,

Vol.

20(2)

217–226.

DOI:

10.1177/1354068813519968.
4) MUDDE, Cas, ROVIRA KALTWASSER, Cristobál. Populism: A very short
introduction. Oxford University Press, 2017. ISBN 0190234873
5) MUDDE, Cas. On extremism and democracy in the Netherlands. Routledge, 2016.
ISBN 1317222229
6) MILZA, Pierre. Evropa v černých košilích. Themis, 2005. ISBN 978-80-7312-0443
7) ROODUIJN, Matthijs, PAUWELS, Teun. Measuring Populism: Comparing Two
Methods of Content Analysis, West European Politics, 34:6, 1272-1283, DOI:
10.1080/01402382.2011.616665
8) ODMALM, Pontus, HEPBURN, Eve. The European Mainstream and the Populist
Radical Right. Routledge, 2017. ISBN 1857438310
9) SPRUYT, Bram, KEPPENS, Gil, VAN DROOGENBROECK, Filip. Who
Supports Populism and What Attracts People to It? Political Research Quarterly.
Vol. 69, No. 2 (JUNE 2016), pp. 335-346. ISSN 10659129

52

10) VAN DER PAS, Daphne, DE VRIES, Catherine, VAN DER BRUG, Wouter. A
leader without a party: Exploring the relationship between Geert Wilders'
leadership performance in the media and his electoral success. Party Politics, 2011.
Volume: 19 issue: 3, page(s): 458-476.

53

Seznam příloh
Příloha č.1.: Graf 4a. Procentuální úspěch PVV od roku 2006 do roku 2019
Příloha č.2.: Graf 4b. Procentuální úspěch FvD od roku 2017 do roku 2019

54

