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Anotácia

Bakalárska práca Fenomén extrémnej pravice v Belgicku a vo Francúzsku v 80. a 90. 

rokoch 20. storočia sa zaoberá nárastom popularity francúzskeho Národného frontu 

a belgického Flámskeho blok, ktoré v priebehu 80. a 90. rokov zaznamenali výrazné 

volebné úspechy a dokázali sa presadiť na politickej scéne. Primárnym cieľom práce je 

analyzovať a porovnať nárast volebnej podpory týchto dvoch reprezentantov extrémnej 

pravice, identifikovať ich ideológiu a určiť charakter elektoriátu. Práca si taktiež kladie 

za cieľ označiť dôvody a faktory, ktoré stáli za vzostupom ich popularity a schopnosti 

osloviť voličov.
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factors that were behind the rise of their popularity and ability to attract the voters.
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Úvod

Extrémne pravicový fenomén, ktorý sa v priebehu 80. a 90. rokoch 20. storočia 

presadil na francúzskej a belgickej politickej scéne, nie je novovzniknutým javom, ale 

jeho korene môžeme identifikovať už v dávnej minulosti. V prípade Francúzska sú 

počiatky radikálnej pravice spojené s Veľkou francúzskou revolúciou roku 1789.  Práve 

toto revolučné obdobie na konci 18. storočia podmienilo vznik kontrarevolučnej 

pravice, ktorá negatívne vnímala všetky veľké zmeny v spoločnosti a dúfala v návrat 

starého poriadku, kresťanskej viery a monarchie. Aj keď nádeje tejto skupiny odporcov 

revolúcie definitívne skončili  júnovou revolúciu 1830, neznamenal to koniec pre 

kontrarevolučnú pravicu ako takú. Dreyfusova aféra na sklonku 19. storočia znova 

vyostrila spoločenskú situáciu a dala vyniknúť  pravicovému extrémizmu, ktorý sa 

prejavil v roku 1898 založením hnutia L´Action française. Od nacionalizmu a 

antisemitizmu dospelo hnutie, vedené provensálským básnikom Charlesom Maurrasom, 

k presadzovaniu obnovy monarchie a neustálej kritike parlamentnej republiky 

a demokratických inštitúcií mnohokrát vrcholiacej  v násilné akcie. Ale až po porážke 

francúzskych vojsk Hitlerovým Nemeckom v júni 1940 mohli vyniknúť tieto 

antidemokratické a antiparlamentné  zoskupenia. Vichystický režim maršála Pétaina

predstavoval syntézu rôznych extrémne pravicových hnutí počínajúc maurrasizmom

a končiac fašistickými skupinami, ktoré vznikali v 30. rokoch 20. storočia v ovzduší  

celosvetovej ekonomickej krízy a sociálnych problémov. 

Medzivojnové obdobie favorizovalo vznik extrémnej pravice aj v Belgicku, 

ktorá sa ale vyvíjala rozdielne, pozdĺž jazykového flámsko/valónskeho štiepenia 

spoločnosti. Flámske extrémne pravicové tendencie založené na nacionalizme, ktorý 

vznikol ako následok historickej podriadenosti Flámov a flámštiny voči frankofónnej 

hegemónií, sa v 30. rokoch formovali do militantných hnutí  ako Flámska národná únia 

(Vlaams National Union) alebo Verdinaso. Fungujúce podľa fašistického modelu 

a presadzujúce korporativizmus, antisemitizmus a antidemokraciu sa s víziou flámskej 

nezávislosti stali počas 2. svetovej vojny hlavnou kolaborujúcou silou v Nemcami 

okupovanom Belgicku. Nacionalizmus sa stal katalyzátorom vzniku extrémne 

pravicových hnutí aj vo frankofónnej časti krajiny, aj keď v tomto prípade sa jedná skôr 

o belgický nacionalizmus ako o presadzovanie valónskej nezávislosti. Medzi 

vlasteneckými a nacionalistickými ligami, ktoré vznikali ako imitácia francúzskych 

hnutí, sa najvýraznejšie presadilo hnutie Rex vedené Léonom Degrellom. Bývalý člen 
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Katolíckej strany položil základy kléro-korporativistických, antisemitských 

a antimarxistických tendencií, ktoré viedli, tak ako vo flámskom prípade, ku kolaborácií 

s nacistickými okupantmi  a dokonca k vytvoreniu špeciálnych zložiek SS.

Ako francúzska tak aj belgická povojnová extrémna pravica boli stigmatizované 

kolaboračnou minulosťou a museli čeliť prenasledovaniu svojich členov. Nadväzovali 

na predvojnový fašizmus a táto neofašistická tendencia ich odsudzovala k existencií 

mimo hlavného politického prúdu s minimálnou voličskou podporou. 

Zlom nastal v 80. a 90. rokoch, keď sa vo Francúzsku, Belgicku ako aj celej 

v Európe začali objavovať nové typy extrémne pravicových strán, ktoré sa dokázali 

ideologicky odtrhnúť od neofašizmu a redefinovať sa na nových, pre širokú verejnosť 

príťažlivých základoch. Vo Francúzsku bol predstaviteľ nového smerovania extrémnej 

pravice Národný front (Front national) , ktorý viedol  Jean- Marie Le Pen. Táto sprvu 

marginálna politická strana, založená v roku 1972, zaznamenala výrazný volebný 

úspech, keď v roku 1984 vo voľbách do Európskeho parlamentu získala 11 % 

z celkového počtu odovzdaných hlasov. Svoju rastúcu popularitu potvrdila strana v roku 

1986 v parlamentných voľbách so ziskom 9,8 % hlasov a v roku 1988, kedy predseda 

FN Jean-Marie Le Pen v 1. kole prezidentských volieb získal 14 % hlasov. Národný 

front sa tak stal celonárodne úspešnou stranou, ktorá zároveň získala na dôležitosti 

v rámci politických hier pravice a ako potencionálny partner do vlády získal oficiálne 

politické prijatie. 

Obdobný nárast popularity zaznamenala aj flámska extrémna pravica 

v Belgicku. Flámsky blok (Vlaams Blok), pôsobiaci na belgickej politickej scéne od 

roku 1978 ako marginálne regionálne hnutie, dosiahol v európskych voľbách roku 1989 

prekvapivý výsledok 6,6 % vo flámskom regióne (4,1 % celonárodne) a získal jedno 

kreslo v Európskom parlamente. Potvrdiť nárast popularity sa VB podarilo o dva roky 

neskôr v národných (federálnych) voľbách, v ktorých získal bezprecedentných 10,3 % 

hlasov vo Flámsku (6,6 % celonárodne) a vstupenku do federálneho parlamentu. 

Flámskemu bloku, ako sprvu nevýznamnej strane pohybujúcej sa na okraji politického 

prúdu, sa podarilo získať za veľmi krátku dobu celonárodný význam a pevné miesto 

v belgickom straníckom systéme. 

Frankofónnemu predstaviteľovi extrémnej pravice v Belgicku – Národnému 

frontu (Front national) - sa na rozdiel od jeho flámskeho ekvivalentu, nepodarilo 

presadiť na celonárodnej úrovni. Najvýraznejší volebný úspech zaznamenal Národný 

front v roku 1995 vo federálnych voľbách, vďaka ktorým mohol obsadiť dve kreslá 
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(zisk 4,7 % v regióne Brusel, 5,5 % vo Valónsku, ekvivalent na národnej úrovni 2,3 %).  

Tento pozoruhodný výsledok však neviedol k významnejšej úlohe strany v rámci 

belgickej politickej scény. Práve naopak, slabá organizačná štruktúra a interné spory 

ochromili akýkoľvek rozvoj strany a v nasledujúcich rokoch voličská podpora klesla na 

1,5% v celonárodnom meradle. Aj napriek tomu, že si strana udržala určitú stálu 

voličskú základňu vo valónskom regióne, v národnom kontexte sa nedokázala presadiť 

a v belgickom politickom systéme tým pádom zohráva minoritnú úlohu. Z týchto 

dôvodov jej nebudem vo svojej práci venovať väčšiu pozornosť.  

Analýzou fenoménu extrémnej pravice vo Francúzsku a Belgicku si dávam za 

cieľ zodpovedať na otázky, ako je možné, že sprvu marginálne strany ako Národný 

front a Flámsky blok získali v priebehu 80. a 90. rokov svoje zastúpenie v národnom 

ako aj v Európskom parlamente? Aké sú príčiny, ktoré spôsobili takýto vzostup 

popularity extrémnej pravice v krajinách s dlhou demokratickou tradíciou akou sú 

Francúzsku a Belgicko? Prečo tradičné parlamentné politické strany zlyhali v boji 

o voliča? Stojí za úspechom francúzskej a belgickej extrémnej pravice výhradne jej

vnútropolitická situácia alebo existuje aj iný, širší spoločenský kontext vysvetľujúci jej 

vzostup? Aké sú teda špecifiká respektíve spoločné znaky francúzskeho krajne 

pravicového Národného frontu a jeho belgického ekvivalentu  Flámskeho bloku?

Výber témy práce bol podmienený faktom, že problematika  krajnej pravice  ako 

aj pravicového extrémizmu ako takého je v dnešnej dobe stále veľmi diskutovaná 

a aktuálna. Fenomén extrémnej pravice nie je historickou záležitosťou, ale dotýka sa nás 

aj v súčasnej dobe. Pochopením rastu popularity extrémnej pravice nového typu v 80. 

a 90. rokoch sa nám podarí aspoň rámcovo pochopiť tento fenomén a aplikovať ho na 

dnešnú dobu, s prihliadnutím na súčasné politické, ekonomické a sociálne reálie. Vo 

svojej práci sa budem zameriavať na Francúzsko a Belgicko. Výber Francúzska bol 

podmienený tým, že zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji extrémnej pravice nového typu 

a môže byť  považované za jej kolísku. Bolo to práve Francúzsko, kde sa zrodila 

myšlienková škola Nová pravica (Nouvelle Droite), ktorá sa stala (spolu 

s neokonzervatizmom) jednou z ideových platforiem  renesancie krajnej pravice.

Takisto je potrebné zdôrazniť do hlbokej minulosti siahajúcu francúzsku skúsenosť 

s týmto fenoménom (ako je naznačené v úvodných riadkoch) ako aj fakt, že rast 

popularity extrémnej pravice v 80. rokoch vo Francúzsku bol jedným z najvýraznejších 

spomedzi ostatných západoeurópskych krajín. V Belgicku sa extrémne pravicový 

fenomén rozvíja o čosi neskôr a okrem toho že, zaznamenal pozoruhodné volebné 
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úspechy v prvých rokoch svojho pôsobenia, sa takisto do veľkej miery nechal 

inšpirovať svojím francúzskym proťajškom, preberal jeho témy, programovú líniu 

a vnímal ho ako svoj ideologický vzor. Časové ohraničenie mojej práce do 80. a 90. 

rokov 20. storočia je zdôvodniteľné, nakoľko práve tieto roky môžeme označiť za 

obdobie prieniku Národného frontu a Flámskeho bloku na politickú scénu a ich prvých 

volebných úspechov.

V českej literatúre nie je mnoho titulov, ktoré by sa zaoberali problematikou 

pravicového extrémizmu ako takého. Práca, ktorá sa v posledných rokoch detailnejšie 

venuje tejto problematike (s dôrazom na český radikalizmus), pochádza z pera 

Miroslava Mareša s názvom Pravicový extrémismus a radikalismus v ČR. K téme 

českého radikalizmus prispieva aj historik Jan Rataj („Za rasu a národ...“: český 

neofašismus devadesátých let, Lidé města, 2000) a k medzinárodnej debate o súčasnej 

extrémnej pravici sa pripája politologička Vladimíra Dvořáková (Strany radikální 

pravice, Politologická revue, 1997).  Spolu s nárastom popularity extrémne pravicových 

strán nového typu sa v Západnej Európe zvýšil aj počet titulov, ktoré sa tento jav snažia 

analyzovať a identifikovať. Medzi prvou reagujúcou na tento fenomén bola práca Piera 

Ignaziho The silent counter-revolution: Hypotheses on the emergence of extreme right-

wing parties in Europe , ktorá bola súčasťou rozsiahlejšej debaty prebiehajúcej na 

stránkach European Journal of Political Research(1992,1996) a Comparative Politics 

(1992,1993). Vznikali teoretické práce hľadajúce definíciu tejto znovuzrodenej 

extrémnej pravice a jej zaradenie do súčasného kontextu (Herbert Kitschelt a jeho The 

Radical Right in Western Europe) ako aj zborníky venujúce sa jej reprezentantom 

v jednotlivých západoeurópskych krajinách (Paul Hainsworth ako editor titulu The 

Politics of the Extreme Right, editorská dvojica Pierre Blaise, Patrick Moreau a Extrême 

droite et national-populisme en Europe de l´Ouest). Tituly belgického akademika Casa 

Mudda The ideology of the extreme right, talianskeho autora Piera Ignaziho  Extreme 

Right Parties in Western Europe a Radical right-wing populism in Western Europe

od Hans-George Betza sú pre moju prácu určujúce, nakoľko, nielen že formulujú 

definíciu extrémnej pravice, čomu sa mnoho autorov vyhýba kvôli nejasnosti, ale ju aj 

uplatňujú na príklade francúzskeho Národného frontu a belgického Flámskeho bloku 

a takisto identifikujú možné dôvody nárastu popularity extrémnej pravice. Pri 

konkrétnom štúdiu Národného frontu budem čerpať prevažne priamo od francúzskych 

autorov špecializujúcich sa na problematiku extrémnej pravice ako je politológ Pascal 

Perrineau a jeho Le Front national: 1972-1992 (práca je súčasťou zborníka Histoire de 
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l´extrême droite en France editovaného Michelom Winockom) alebo Pierre Bréchon 

a jeho práca The National Front in France: The Emergence of an Extreme Right Protest 

Movement vydaná v Comparative Politics (1992). V prípade Flámskeho bloku budem 

taktiež v prvom rade pracovať s domácimi, belgickými autormi ako je Marc 

Swygedouw (The Extreme Right in Belgium: Of a Non-existent Front National and an 

Omnipresent Vlaams Blok – práca publikovaná v The New Politics of the Right, editor 

Hans-Georg Betz) alebo dvojica Hans De Witte a Marc Spruyt (Le Vlaams Blok: Un 

extrémisme dissimulé sous le populisme v Extrême droite et national-populisme en 

Europe de l´Ouest od Pierre Blaise, Patrick Moreau), ktorí nielen že sa orientujú v 

domácich reáliách, ale majú aj znalosť flámštiny nevyhnutnej na prácu s primárnymi 

zdrojmi ako sú politické programy strany alebo manifesty. Tituly venujúce sa priamo 

komparácií francúzskej a belgickej extrémnej pravice, teda téme mojej práce, nie je 

veľa. Jednou z nich je zborník s názvom L´extrême droite en France et en Belgique

(1998)(editovaný Pascalom Delwitom, Jean-Michelom De Waelom a Andreom Rea), 

ktorý študuje tieto dva fenomény na základe ich volebných úspechov, programovej línie 

a voličov. Detailnú komparáciu ideológie Národného frontu a Flámskeho bloku  

zverejnili o tri roky neskôr v časopise  West European Politics Marc Swygedouw 

a Gilles Ivaldi pod názvom The Extreme Right Utopia in Belgium and France.

Fenomén extrémnej pravice vo Francúzku a Belgicku budem analyzovať na

základe komparatívnej metódy. Pokúsim sa definovať a charakterizovať nový typ 

extrémne pravicovej strany a túto teoretickú definíciu uplatniť na jeho reprezentantov -

Národný front a Flámsky blok.  Predmetom komparácie budú teda tieto dve politické 

strany, ktoré budem porovnávať na základe ich vývoja volebného úspechu, ideológie 

a ich elektoriátu. Z týchto záverov sa budem následne snažiť identifikovať dôvody 

a faktory, ktoré zapríčinili ich rast popularity vo francúzskej a belgickej spoločnosti.

Štruktúra práce sleduje vyššie spomínanú líniu a je rozdelená na tri kapitoly. 

Prvá kapitola vytvorí teoretickú platformu pre ďalší rozbor študovaného fenoménu 

a budem sa v nej venovať  v prvom rade definícií pojmu extrémna pravica. Pokúsim sa 

tento termín vysvetliť, zaradiť ho do politického spektra na základe pravicovo-

ľavicového delenia a určiť jeho základné charakteristiky a východiská. V druhej 

kapitole budú objektom skúmania už samotné politické strany – Národný front, Flámsky 

blok. Porovnám ich históriu formovania a volebné výsledky, ideové východiská a 

programovú líniu a na záver aj ich elektoriát. V tretej kapitole by som na základe 

faktografie z predošlých kapitol identifikovala dôvody a faktory (či už „technické“ -
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volebný systém, vnútropolitické alebo celospoločenské - globálne), ktoré boli príčinou 

úspechu Národného fontu a Flámskeho bloku v európskych, parlamentných 

a regionálnych voľbách v 80. a 90. rokoch. Záverom by som zhrnula spoločné 

respektíve rozdielne znaky francúzskej a belgickej extrémnej pravice ako aj skutočnosti, 

ktoré stali za ich nárastom popularity.
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1. Definícia extrémnej pravice a jej ideológie

V tejto prvej, úvodnej kapitole bude centrálnou témou definícia pravicového 

extrémizmu a extrémne pravicových strán v súčasnom straníckom systéme. Spolu 

s nárastom popularity týchto  strán v 80. a 90. rokoch v Západnej Európe, sa 

exponenciálne zvýšil aj počet odborných štúdií a prác, ktoré sa venujú tejto 

problematike a snažia sa ju opísať, analyzovať a zaradiť. S otvorením novej 

problematiky sa dostávajú na povrch aj viaceré nejasnosti, ktoré sa stávajú predmetom 

polemík a debát. Partikulárne sa jedná o rastúci nesúlad v otázke zaradenia jednotlivých 

strán do kategórie extrémnej pravice. Ďalší problematický bod, ktorý podnecuje 

množstvo diskusií je samotná definícia pojmu pravicového extrémizmu. Variácie 

určenia tohto výrazu sú tak rozdielne ako množstvo autorov, ktorí sa o to pokúšajú. 

Existuje konsenzus v konštatovaní, že termín pravicový extrémizmus popisuje ideológiu 

v určitej forme, problematické však ostáva určenie tejto ideológie. Väčšina autorov 

definuje pravicový extrémizmus ako politickú ideológiu, ktorá pozostáva z kombinácie 

viacerých rôznorodých znakov. Podľa Casa Mudda existuje päť znakov, ktoré sú 

spoločné pre väčšinu autorov definujúcich pravicový extrémizmus: nacionalizmus, 

rasizmus, xenofóbia, antidemokracia a silný štát1. Jednoznačne je možne dnes povedať 

len to, že termín pravicový extrémizmus na svoju všeobecne uznanú definíciu stále ešte 

len čaká. 

Nemenej problematické ostáva aj samotné pomenovanie pravicového 

extrémizmu politických strán. V literatúre sa môžeme stretnúť s rôznymi modifikáciami 

tohto názvu – radikálna pravica, extrémna pravica, populistická pravica. Aký je medzi 

nimi významový rozdiel a ktorý zo zmienených termínov je najvhodnejší? Termín 

radikálna pravica je definovaný ako radikálna kritika ústavného zriadenia, ale bez 

akýchkoľvek antidemokratických významov a zámerov. Na rozdiel od radikálnej je 

extrémna pravica formulovaná ako antidemokratický, antiliberálny a protiústavný 

prístup2. Najnovšie rozšírenie názvoslovia  pochádza od Hans-Georg Betza, ktorý začal 

používať termín populistická pravica na označenie radikálnych pravicovo 

populistických strán, ktoré okrem svojho radikalizmu „sú populistické vo využívaní –

                                                
1

Mudde, Cas. The ideology of the extreme right. New York: Manchester University Press, 2000, str. 11.

2 Backes, Uwe. L´extrême droite: les multiples facettes d´une catégorie d´analyse, in Perrineau, Pascal 

(ed.). Les croisés de la société fermée: L´Europe des extrêmes droites. La Tour d’Aigues: Aube, 2001, 

str. 13-29.
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bez akýchkoľvek škrupúľ - rozšírených pocitov úzkosti a rozčarovania a v apeli na 

bežného človeka a jeho údajne nadradený zdravý rozum“3. Vo francúzskom 

akademickom prostredí sa rozšíril pojem nacionálny populizmus4, ktorý sa používa 

predovšetkým na označenie Le Penovho Národného frontu a kombinuje nacionalistický 

prvok spolu s populistickými rysmi. Problémom používania pojmu populizmus je 

v prvom rade jeho širší koncept, ktorý je spájaný aj s inými ako krajne pravicovými 

stranami a fakt, že referuje skôr na politický štýl ako na politickú ideológiu. Termín 

extrémna pravica (krajná pravica), na rozdiel od pravice radikálnej, v sebe obsahuje 

vyjadrenie nielen pozície, ktorú tieto politické strany zastávajú v politickom spektre, ale 

aj súbor antisystémových5 postojov. Z tohto dôvodu budem vo svojej práci pracovať  

práve s týmto pojmom.

Rôznorodá ostáva aj klasifikácia jednotlivých extrémne pravicových strán do 

užších podskupín. Jedna zo súčasných štúdií vypracovaná Pierom Ignazim rozdeľuje 

krajne pravicové strany na tradičné a postindustriálne  podľa toho, či sú alebo nie sú 

spojené s fašistickou ideológiou6. Tradičné extrémne pravicové strany, ako dôsledok 

konfliktu spôsobeného vývojom industriálnej spoločnosti, sú chápané ako strany 

fašistické. Do tejto kategórie spadajú aj tie strany, ktoré po 2. svetovej vojne na 

fašistickú ideológiu nadväzujú a označujú sa ako neofašistické. Postindustriálne 

extrémne pravicové strany sa redefinovali na iných ako fašistických základoch a ako 

nám napovedá názov, vytvárajú sa na pozadí novej postindustriálnej spoločnosti. 

V komparácií s tradičnou sa postindustriálna krajná pravica vzdala 

korporativizmu, priklonila sa k voľnému trhu, pôsobí v rámci parlamentnej demokracie 

a vyhýba sa organizácií paramilitantných jednotiek. Rasistická rétorika bola nahradená

                                                
3

Betz, Hans-Georg. Radical right-wing populism in Western Europe. New York: St. Martin´s Press, 

1994, str. 4.

4 Taguieff, Pierre-André. Le populisme et la science politique du mirage conceptuel aux vrais problèmes. 

Vingtième siècle. Revue d´histoire. 1997, N°56, str. 56.

5 Pojem „antisystémový“ chápaný v zmysle spochybňujúci legitimitu režimu, podkopávajúci jeho 

podporné základne. Sartori, Giovanni. Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu. Brno: CDK, 

2005, str. 136.

6 Ignazi, Piero. Extreme Right Parties. New York: Oxford University Press, 2006, str. 33.
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nacionalistickými a xenofóbnymi heslami, ktoré majú svoj pôvod v kultúrnej 

intolerancií v rámci vznikajúcej multikultúrnej spoločnosti7.

Ignazi vo svojej práci uvádza dve ideové východiská, z ktorých tieto 

postindustriálne strany čerpali pri svojom zrode. V prvom rade sa jedná 

o neokonzervatizmus, ako výsledok koncepčnej premeny konzervatizmus hlavne 

v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británií v 80. rokoch. Neokonzervatizmus

priniesol otvorenie viacero nových tém ako morálny tradicionalizmus, posilnenie úlohy 

štátu, dôležitosť národnej hrdosti, komunitarizmus a znepokojenie z multikultúrnej 

spoločnosti.  Ďalším ideovým zdrojom pre extrémne pravicové strany nového typu sa 

stal myšlienkový smer Nová pravica (Nouvelle Droite), ktorý sa formuje okolo 

francúzskeho filozofa Alaina de Benoist. Vyznačuje sa odmietaním liberalizmu ako 

smeru, ktorý „redukuje akýkoľvek vzťah na komoditu“ a  americkej politicko-kultúrnej 

hegemónie, ktorá má za následok „uniformitu a ničenie prirodzených komunít“8. 

Takisto sa pokúša nájsť iné spôsoby účasti jednotlivca v politickom systéme ako ponúka 

liberálna demokracia. Obidve vyššie uvedené hnutia sa stali inšpiračným materiálom 

pre postindustriálnu extrémne pravicovú ideológiu, ktorá svoje tradičné východiská 

spojila s tými, ktoré sú formulované na základe nového pravicového pohľadu na 

spoločnosť.  

Pokúsme sa teraz bližšie pozrieť na túto ideológiu, definovať princípy, na 

ktorých je založená a identifikovať jej hlavné témy. Tak ako bolo naznačené vyššie, 

referencia na fašizmus alebo na fašistický odkaz, ktorá bola kľúčová v ideológií 

tradičných extrémne pravicových strán, pri novom type strán už nie je platná. Tie 

naopak akúkoľvek spojitosť s historickým fašizmom popierajú. Napriek tomu sú 

zaraďované do kategórie extrémnej pravice a to z dôvodu, že manifestujú ideológiu 

obsahujúcu (nie tak explicitne ako fašizmus) súbor hodnôt a postojov, ktoré sú 

v priamej opozícií k hodnotám daného politického systému, v rámci ktorého existujú. 

Takýto antisystémový prístup sa prejavuje kritikou základných princípov 

demokratického systému a nedôverou v jeho fungovanie.

Téma, ktorá tvorí jednu z hlavných volebných tém extrémnej pravice a je 

širokou verejnosťou spojovaná práve s týmto typom politických strán, je problematika 

                                                
7

Kitschelt, Herbert. The Radical Right in Western Europe: a comparative analysis. Ann Arbor: The 

University of Michigan, 1995, str. 43.

8 Ignazi, Piero. Extreme Right Parties..., str. 23.
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imigrácie a kritický postoj voči nej. V posledných desaťročiach bolo zaznamenané 

prehĺbenie obáv Západoeurópanov voči utečencom a ilegálnym prisťahovalcom, 

ktorých počet sa v priebehu 80. a 90. rokov výrazne zvýšil9.  Krajne pravicové strany 

dokázali tieto rozširujúce sa pocity strachu a úzkosti politicky využiť a zhmotniť vo 

svojej antiimigračnej rétorike. Tá cudzincov a prisťahovalcov, najmä z rozvojových 

krajín, stotožňuje s údajnými, ale aj skutočnými problémami spoločnosti, ako je 

ekonomický a kultúrny úpadok, kriminalita, nezamestnanosť, znižovanie štandardov 

v zdravotníctve a školstve a dáva vzniknúť priestor na rozvoj xenofóbie a rasizmu. Aj 

napriek tomu, že antiimigračná línia sa podstatnou mierou podieľa na politickom 

úspechu krajnej pravice v posledných rokoch, je potrebné zdôrazniť, že sa nejedná len 

na jednej téme postavený, protestný fenomén slúžiaci výlučne na vyjadrenie nesúhlasu 

s neefektívnosťou a nekompetentnosťou tradičných parlamentných strán. Takýto pohľad 

by sa dal označiť za značne zjednodušujúci a skresľujúci. 

V centre hodnôt extrémnej pravice stojí národ, ktorý úzko spojený s opozíciou 

voči imigrantom a multikulturalizmu, vytvára koncepciu obrany národnej a kultúrnej 

identity voči externým faktorom. Definícia národa ako etnocentrickej a xenofóbnej 

jednotky v praxi vyúsťuje do ochrany štátom poskytovaných služieb a výhod určených 

výhradne príslušníkom toho daného národa. Takisto sa prejavuje aj v myšlienke

ekonomického protekcionizmu, ktorý by mal byť reakciou na vznik fenoménov ako sú 

globalizácia, nadnárodné a medzinárodné siete, ktoré ohrozujú integritu a celistvosť  

identity národa10.  Hans-Georg Betz poukazuje na rozpor v ideológií extrémnej pravice, 

ktorá na jednej strane presadzuje neo-izolacionizmus načrtnutý v predošlých riadkoch 

a na strane druhej obhajuje neoliberálny program založený na radikálnom zmenšení 

úlohy štátu v ekonomike, rozsiahlej privatizácií verejného sektoru a všeobecnej 

deregulácií súkromného sektoru. Z takejto situácie by najviac profitovali malé a stredné 

podniky, od ktorých sa očakáva, že budú mať kľúčovú úlohu v ďalšom vývoji 

rozvinutých západných spoločnostiach11. Ako sa dá vysvetliť tento ideologický 

                                                
9

Počas 80. a 90.rokov sa počet politických utečencov v Západnej Európe zvýšil z 75 000 v roku 1983 na 

približne 320 000 v roku 1989. Vo Francúzsku v roku 1982 predstavovali neeurópski prisťahovalci 1,57 

milióna ľudí, pričom v roku 1968 ich počet bol len 650 000. Podobný nárast zaznamenali aj v ostatných 

západoeurópskych krajinách. Betz, Hans-Georg. The New Politics of Resentment: Radical Right-Wing 

Populist Parties in Western Europe. Comparative Politics. 1993,Vol. 25, No. 4, str. 416.

10 Hainsworth, Paul (ed.). The Politics of the Extreme Right: from the Margins to the Mainstream. 

London: A Continuum Imprint, 2000, str. 12.

11
Betz, Hans-Georg. The New Politics of Resentment..., str. 418.
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nesúlad? Je potrebné nezabúdať na populistický charakter extrémne pravicových strán, 

ktoré neoliberálnu agendu vnímajú až v druhom rade ako ekonomický program. 

Primárne sa jedná o politickú zbraň voči politickým inštitúciam, ktoré v sebe 

„monopolizujú politickú moc a tak zabraňujú ekonomickému pokroku a obmedzujú 

pravú demokraciu“12.  Presun určitej časti moci štátu do rúk vlastníkov by podľa krajne 

pravicových predstaviteľov zaručilo tvorbu rozhodnutí nie na základe politických 

zreteľov, ale skôr na ekonomickej a na zisk orientovanej báze s dôrazom na efektívnosť. 

Obviňovanie štátu a etablovaných politických inštitúcií z korupcie, klientelizmu 

a ignorancie bežného občana jasne demonštruje antisystémový charakter krajne 

pravicových strán.

Nekoherentná politická agenda má pozitívny vplyv na rozšírenie volebnej 

základe extrémne pravicových strán. Antiimigračná a xenofóbna téma priťahuje voličov 

z marginalizovaných kruhov. Jedná sa o sociálnu skupinu nekvalifikovaných alebo 

polokvalifikovaných pracovníkov, poprípade nezamestnaných mladých ľudí 

s nedostačujúcim vzdelaním, ktorí sa v boji o prácu potýkajú s neeurópskymi 

imigrantmi. V každom prípade sa ale jedná len o jednu časť voličov krajnej pravice. 

Vďaka svojej neoliberálnej agende a kritike neefektívnosti sociálneho štátu si získala 

priazeň aj prosperujúcej, vzdelanej a zabezpečenej novej strednej vrstvy. 

Je možné uzavrieť, že extrémna pravica vystavala svoju ideológiu na pocitoch 

strachu a obavách bežného človeka prameniacich zo zmien rozvinutej západnej 

spoločnosti a zhmotnila ich  vo svojej politickej agende. Aj napriek tomu, že extrémne 

pravicové strany nového typu sa zásadne líšia od svojich fašistických predchodcov, 

majú jednu spoločnú charakteristickú črtu: schopnosť poskytnúť príťažlivú ideológiu 

v čase, keď to tradičné systémové strany nedokážu.

                                                
12 Betz, Hans-Georg. The New Politics of Resentment..., str. 66.
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2. Národný front a Flámsky blok - reprezentanti 
extrémnej pravice 

Teoretická platforma pravicového extrémizmu, definovaná v predchádzajúcej 

kapitole, nám vytvára základ k detailnejšiemu pohľadu na jednotlivých reprezentantov 

fenoménu extrémnej pravice vo Francúzsku a Belgicku. V nasledujúcich riadkoch sa 

pozrieme bližšie na vznik a prvé volebné úspechy Národného frontu a Flámskeho bloku, 

ako aj na ich ideológiu a voličov.

2.1. Volebné úspechy a nárast popularity

Fenomén krajne pravice nie je žiadny nováčikom na francúzskej politickej 

scéne. Tak ako bolo spomínané v úvode mojej práce, hnutia pohybujúce sa na pravom 

okraji politického spektra boli súčasťou francúzskeho systému niekoľko storočí. 

Politická strana Národný front (FN) vzniká v roku 1972 z iniciatívny extrémne 

pravicovej skupiny Nový Poriadok (Ordre Nouveau) (ON)13. V tomto novovznikajúcom 

zoskupení sa stretli dva prevažujúce smery francúzskeho pravicového extrémizmu a to 

nacionalisti (reprezentovaní ON) a pravicový antigaulisti. Na čele tejto diverzifikovanej 

skupiny stál jej zakladateľ, bývalý poslanec za Poujadistov14 Jean-Marie Le Pen. Ideový 

nesúlad týchto dvoch skupín sa ukázal už na prvom kongrese v apríli roku 1973. 

Delegáti Nového Poriadku predložili návrh, aby sa FN stal neofašistickou 

nacionalistickou stranou po vzore talianskej MSI.  Le Pen k tejto iniciatíve nechcel 

pristúpiť a trval na udržaní fungovania strany v rámci legitimity, bez neofašistickej 

platformy. Výsledkom sporu bola nakoniec prevaha konzervatívnejšieho, Le Penovho 

krídla a presadenie umierneného politického programu, ktorý udržal FN v medziach 

legitimity. Tento koncepční spor predznamenal problémy spojené s názorovým 

nesúladom medzi radikálnymi členmi FN a jeho umiernenejšou časťou. 

                                                
13

Hnutie Nový poriadok (Ordre Nouveau) bolo nacionálne revolučné hnutie presadzujúce 

antikomunizmus a antiimigráciu. Predstavovalo hlavný, extrémne pravicový prúd v 70. rokoch 20. 

storočia vo Francúzsku. Ignazi, Piero. Extreme Right Parties..., str. 90.

14  Pravicové (ale nie extrémistické) hnutie s názvom Únia na obranu obchodníkov a remeselníkov (Union 

de Défense des Commercants et Artisants) (UDCA), ktoré bolo založené z inicitávy Pierra Poujada. 

Vyjadrovala ťažkosti jednotlivca konfrontovaného s procesom modernizácie. Rioux, Jean-Pierre. Des 

clandestins aux activistes (1945-1965). In Winock, Michel (ed.). Histoire de l´extrême droite en France. 

Paris: Editions du seuil, 1993, str. 223-224.
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Flámsky blok (VB), vznikajúci o niekoľko rokov neskôr, bol takisto ako 

francúzsky Národný front založený na viacerých koncepčných líniách a zlučoval v sebe 

rôznorodé extrémne pravicové tendencie, ale jeho dôvody vzniku boli rozdielne. 

Predstaviteľom flámskeho nacionálneho hnutia15, bojujúceho za kultúrnu a politickú 

emancipáciu Flámov, bola od 60. rokov 20. storočia Ľudová únia (Volksunie)(VU), 

ktorú tvorilo ako tvrdé jadro radikálnych flámskych nacionalistov tak aj umiernené 

a pokrokové krídlo hľadajúce cestu kompromisov. Rozhodujúcou udalosťou, ktorá dala 

vzniknúť štiepeniu týchto dvoch tendencií, bol vstup Ľudovej únie do národnej vlády 

roku 1977 a s tým spojené prijatie Paktu z Egmontu. Nesúhlas radikálnej frakcie s týmto 

paktom, ktorý smeroval svojím obsahom k vzniku federálneho štátu a tým pádom 

ukončil nádeje na nezávislé Flámsko, sa prejavil odchodom viacerých radikálne 

pravicových osobností. Senátor za VU Lode Claes si v roku 1977 založil vlastnú 

Flámsku ľudovú stranu (Vlaamse Volkpartij) a jeho príklad nasledoval aj Karel Dillen, 

ktorý dal vzniknúť  Flámsko-národnej strane (Vlaams-Nationale Partij)16. V decembri 

roku 1978 vytvorili tieto dve zoskupenia volebný kartel s názvom Flámsky blok 

(Vlaams Blok), ktorý sa onedlho na to stal oficiálnou politickou stranou. Zo začiatku sa 

Flámsky blok nijak nesnažil odlíšiť od ostatných nacionálnych skupín. Hlavným cieľom 

sa stala otázka flámskej nezávislosti a akákoľvek iná problematika jej bola podriadená. 

Manifest strany vydaný v roku 1979 zdôrazňoval sociálny solidarizmus (zmes 

fašistického korporativizmu a katolického solidarizmu) a etnický (flámsky) 

                                                
15

Význam flámskeho hnutia a jeho cieľov nie je vždy správne chápané a preto je potrebné určité 

ujasnenie pojmov. Flámske hnutie je rozsiahle emancipačné hnutie pôsobiace v ekonomickej, politickej, 

sociálnej a kultúrnej rovine, v rámci ktorého sú reprezentované prakticky všetky politické a sociálne 

tendencie flámskej spoločnosti. Flámsky nacionalizmus je politický prúd v rámci flámskeho hnutia, 

ktorého snahou je formulácia záujmov flámskeho ľudu na politickej úrovni. Obrana týchto záujmov sa ale 

môže prejavovať rôznymi spôsobmi, či už v presadzovaní federálneho usporiadania Belgicka, boja za 

nezávislosť Flámska alebo snahe o rozpad Belgicka. Flámsky pravicový extrémizmus bol vždy spojovaný 

s flámsky nacionalizmom, aj keď tieto dva prvky nie sú totožné. Flámsky radikálny nacionalizmus, 

existujúci v rámci flámskeho nacionalizmu, je teda smer odmietajúci Belgicko ako štátne zriadenie 

a majúci extrémne pravicové videnie sveta. De Witte, Hans; Spruyt, Marc. Belgique(1). Le Vlaams Blok: 

Un extrémisme dissimulé sous le populisme. In Blaise, Pierre; Moreau, Patrick (eds.). Extrême droite et 

national-populisme en Europe de l´Ouest. Bruxelles: CRISP, 2004, str. 127.

16 Delwit, Pascal; De Waele, Jean-Michel (eds.). Les partis politiques en Belgique. Bruxelles: Editions de 

l´Université de Bruxelles, 1996, str. 205.
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nacionalizmus17, ktorý by sa dal charakterizovať ako elitársky, aristokratický, určený 

nadradenej rase.

Volebné výsledky francúzskeho Národného frontu v prvých parlamentných 

voľbách roku 1973 boli pre stranu veľkým sklamaním, nakoľko získala necelých 0,5 % 

hlasov18. Volebný neúspech spôsobil odštiepenie radikálnej skupiny členov ON, ktorí 

následne založili nové hnutie s názvom Strana Nových Síl (Partie des Forces 

Nouvelles) (PFN) a stali sa tak konkurenčným subjektom FN až do začiatku 80. rokov. 

Po odchode radikálneho krídla sa otvoril priestor pre ostatné ideové línie, ktoré dovtedy 

mali len marginálne postavenie v strane. Do popredia sa prebojovali dve tendencie, 

ktoré určovali ďalšie smerovanie strany - národne-revolučné krídlo François Duprata 

a solidarizmus Pierra Stirbois. V 70. rokoch teda strana presadzovala negatívny postoj 

voči NATO, neoliberalizmu so silne rasistickým a antisemitickým podtónom. Jej účasť 

vo voľbách (či už parlamentných, európskych alebo prezidentských) nedosiahla však 

väčšieho úspechu19.

Ani Flámskemu bloku sa v prvých rokoch svojho pôsobenia nepodarilo získať 

výraznejšiu volebnú podporu. V parlamentných voľbách roku 1978 získal 2,1 % vo 

Flámsku a 1,9 % v Bruseli (zisk na národnej úrovni 1,4 %) a o tri roky neskôr, roku 

1981, zaznamenal rovnako neuspokojivý výsledok (1,8 % vo Flámsku, 0,9 % v Bruseli, 

ekvivalent 1,1 % celonárodne)20. Na rozdiel od Národného frontu sklamanie 

z výsledkov volieb nevyústilo do štiepenia vo vnútri strany, ale podnietilo reformné 

kroky. Flámsky blok po vzore Národného frontu a holandskej extrémne pravicovej 

strany Centrumpartij pridal do svojej programovej línie antiimigračnú tému a rozšíril 

svoju základňu o mladých radikálov. Strana Mládež Flámskeho bloku (Vlaams blok 
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Etnický (flámsky) nacionalizmus, je z pohľadu Flámskeho bloku, založený na jazyku-flámštine 

a flámskej kultúre, ktoré stojá v opozícií voči francúzštine a frankofónnej kultúre Valónov. Ignazi, Piero. 

Extreme Right Parties in Western Europe. New York: Oxford University Press, 2006, str. 132.

18 Ivaldi, Gilles. L´extrême-droite en Europe occidentale. Problèmes politiques et sociaux. Paris, 2000, 

N°849, str. 68.

19 V parlamentných voľbách roku 1978 získal FN len 1,3 %. V príprave na európske voľby 1979 sa FN 

a PFN nedokázali dohodnúť na spoločnej kandidátskej listine, ktorá by zvýšila ich šance na úspech. 

Výsledkom prípravných rozhovorov bola neúčasť FN na týchto voľbách. V roku 1981 sa Jean-Marie Le 

Penovi nepodarilo zozbierať povinných 500 podpisov na jeho kandidatúru v prezidentských voľbách. 

V ten istý rok sa konali aj parlamentné voľby, v ktorých FN dosiahla najhoršieho výsledku v histórií 

svojej existencie – 0,18 % hlasov. Ivaldi, Gilles. Droites populistes et extremes en Europe occidentale. 

Les Études de la documentation française. Paris,2004, N°5202, str. 133.

20 Delwit, Pascal; De Waele, Jean-Michel (eds.). Les partis politiques en Belgique..., str. 239-240.
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jongeren) (VBJ) vedená Filipom Dewinterom priniesla do rigidných straníckych 

štruktúr novú energiu. Zavedenie politického marketingu, nahradenie slovníka starej 

pravice jazykom pravice modernej, dôraz na antiimigráciu na úkor myšlienky flámskej 

nezávislosti: všetky tieto kroky si dávali za cieľ zvýšiť atraktivitu strany a jej šance na 

volebný úspech. 

Napriek nepriaznivej pozícií, ktorú mal francúzsky Národný front pred voľbami 

do Európskeho parlamentu roku 1984, podarilo sa mu dosiahnuť výnimočného výsledku 

11,2 % hlasov a získať si podporu v nových regiónoch, ktoré neboli tradičné pre 

extrémnu pravicu21. Ako je možný tak výrazný volebný úspech strany, ktorá len pred 

troma rokmi patrila medzi marginálne zoskupenia? Náznak možného úspechu 

v európskych voľbách predznamenali kantonálne voľby roku 1982, v ktorých FN získal 

viac ako 10 % v piatich kantónoch a viac ako 5 % v ďalších piatich. Rast podpory sa 

potvrdil v komunálnych voľbách v marci 1983, keď strana dosiahla 11,3 % hlasov v 20. 

parížskom obvode a 9,6 % v 1. volebnom okrese Marseille. V doplňovacích voľbách 

mesta Dreux Národný front zozbieral 16,7 % v 1. kole a to hlavne vďaka 

nekompromisnému súboju medzi umiernenou pravicou (RPR a UDF) a ľavicou . Tým 

pádom sa stal akceptovateľným partnerom umiernenej pravice a 2. kole volieb, do 

ktorých vstúpil v aliancií s RPR a UDF, dosiahol 55 %.  Voľby v Dreux získali veľkú 

mediálnu pozornosť a to hlavne kvôli vytvoreniu netradičnej aliancie medzi umiernenou 

a extrémnou pravicou a intenzívnej debate, ktorá na túto udalosť reagovala. FN 

zaznamenal úspech ešte v komunálnych voľbách mesta Aulany, kde získal 9,3 % 

a v parlamentných doplňovacích voľbách v Morbihan so ziskom 12 %22.

Tak ako Národný front, aj Flámsky blok dosiahol prvý výrazný volebný úspech 

v európskych voľbách. Tie sa konali v roku 1989 a VB sa podarilo získať 6,6 % hlasov 

vo flámskou regióne (4,1 % celonárodne) a jedno kreslo v Európskom parlamente. 

Signály rastúceho vplyvu strany a jej voličskej základe je možné identifikovať už 
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Regióny, v ktorých si dlhodobú podporu držali v 60. rokoch poujadisti, boli hlavne Aquitaine, 

Languedoc-Roussillon a Provence-Alpes-Côte d´Azur, charakterizované prítomnosťou „pieds-noirs“ 

(francúzski kolonialisti narodení v Alžírsku, ktorí po vyhlásení nezávislosti krajiny v roku 1962, sa 

vracali naspäť do Francúzska). V roku 1984 sa FN nielen že podarilo udržať  si tieto regióny lemujúce 

pobrežie Stredozemného mora, ale získal aj podporu v mestách na juhovýchode, východe Francúzska 

a v okolí Paríža. Perrineau, Pascal. Les étapes de l´implantation du Front national. In Delwit, Pascal; De 

Waele, Jean-Michel; Andrea, Rea (eds.). L´Extrême droite en France et en Belgique. Bruxelles: Éditions 

Complexe, 1998, str. 35.

22 Ignazi, Piero. Extreme Right Parties..., str. 90-94.
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vo federálnych voľbách roku 1987. Zakomponovanie antiimigračnej problematiky do 

programovej línie a príchod novej generácie radikálov do vedenia strany  prinieslo svoj 

výsledok: strane sa podarilo prekročiť hranicu 100 000 hlasov a získala dve miesta 

v Snemovni reprezentantov a jedno miesto senátora. Komunálne voľby v októbri 1988, 

v ktorých VB získal 23 kresiel (na rozdiel od dvoch z roku 1982), len potvrdili 

stúpajúcu popularitu strany medzi flámskym obyvateľstvom. V tomto bode je ale 

potrebné zdôrazniť, že do roku 1989 mal Flámsky blok najvýraznejšiu podporu 

v Antverpách, ktoré sú považované za centrum extrémnej pravice23. Tento fakt 

potvrdzujú aj nasledujúce čísla. Zatiaľ čo vo federálnych voľbách roku 1987 VB 

dosiahol vo flámskom regióne 3 %, konkrétne v Antverpách získal 10,1 % a podobná 

nerovnováha v jeho popularite pretrvávala aj v komunálnych voľbách o rok neskôr. 

V mestskom zastupiteľstve Antverp obsadil 10 z 55 miest (18 % hlasov), čo predstavuje 

najväčší zisk kresiel v porovnaní s ostatnými mestskými radami, v ktorých Flámsky 

blok kandidoval24. Zisk 6,6 % hlasov z európskych volieb roku 1989 sa teda dá 

interpretovať ako úspešné rozšírenie popularity VB z Antverp do celého flámskeho 

regiónu a získanie celonárodnej relevancie v rámci belgického straníckeho systému. 

Po prvotnom úspechu vo voľbách do Európskeho parlamentu bolo potrebné, aby 

Národný front a Flámsky blok potvrdili svoje pozície a rastúci vplyv. 

Kantonálne voľby roku 1985 poskytli francúzskemu Národnému frontu 

príležitosť nielen dokázať, že úspech v európskych voľbách nebol len krátkodobý 

voličský protest, ale aj zvýšiť počet svojich zvolených zástupcov naprieč celým 

Francúzskom. Výsledok volieb bol napokon pre stranu uspokojivý, nakoľko získala   

8,8 % hlasov. Dôležité je spomenúť aj uzavretie neoficiálnej dohody medzi Le Penom 

a parlamentnou pravicou, ktorá pozostávala zo stiahnutia polovice kandidátov FN 

v prospech tých zo RPR a UDF. Le Penovou odmenou bol fakt, že sa Národný front stal 

stranou, s ktorou je umiernená pravice ochotná komunikovať a brať ju na vedomie. V 

parlamentných voľbách 1986, v ktorých ponúkol kandidatúry FN bývalým členom RPR 
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Tradícia pravicového extrémizmu sa v Antverpách, ktoré sú najväčším mestom flámskeho regiónu 

a majú najväčšiu volebnú váhu v zmysle počtu voličov, rozvinula po roku 1945. Od tohto obdobia mesto 

predstavovalo anonymné útočisko pre bývalých nacistických kolaborantov zlučujúcich sa v mnohých 

militantných, na fašizmus odkazujúcich hnutiach, ktoré sa stali východiskom pre v Antverpách vznikajúci 

Flámsky blok. Swygedouw, Marc. Belgium: explaining the relationship between Vlaams Blok and the 

city of Antwerp. In Hainsworth, Paul (ed.). The Politics of the Extreme Right: from the Margins to the 

Mainstream. London: A Continuum Imprint, 2000, str. 127.

24 Delwit, Pascal; De Waele, Jean-Michel. Les partis politiques en Belgique..., str. 212.
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a UDF, získal 9,8 % a 35 kresiel v parlamente a tým pádom potvrdil svoju rastúcu 

popularitu. Stratégia „protestnej strany“, otváranie protivládnych tém spojených s témou 

imigrácie a bezpečnosti priniesli Le Penovi 14,4 % hlasov v prvom kole prezidentských 

volieb roku 198825.  Široká voličská základňa a výrazný nárast popularity FN v krátkom 

časovom období presvedčili umiernenú pravicu pred parlamentnými voľby 1988, aby 

podpísala dohodu s Le Penom o podstúpení určitého počtu kandidatúr predstaviteľom 

pravice v regióne Marseilles výmenou za kandidatúry v inom regióne. Dôležitejší ako 

obsah tejto dohody, bola jej symbolická hodnota. Po prvý krát umiernená pravica 

oficiálne pristúpila k dohode s Národný frontom a implicitne ho označila za legitímneho 

partnera. Takisto aj výsledky parlamentných volieb boli pre FN priaznivé – získal 9,7 % 

hlasov. Komunálne voľby 1989 boli len potvrdením rozšírenia fenoménu extrémnej 

pravice na území celého Francúzsku a upevnenie jeho lokálneho postavenia. Le Penov 

FN sa zúčastnil volieb v 143 zo 213  francúzskych miest na 30 000 obyvateľov a získal 

10,1 % hlasov, pričom najvýraznejší nárast podpory bol zaznamenaný v mestách Nice, 

Servan, Perpignan a Toulon26. V 90. rokoch rast popularity FN pokračoval, o čom 

svedčia stále rastúce percentá odovzdaných hlasov v parlamentných, regionálnych a 

komunálnych voľbách. V regionálnych voľbách roku 1992 sa FN podarilo zozbierať 

13,5 %, čo bol najlepší dosiahnutý výsledok z lokálnych volieb a parlamentné voľby 

o rok neskôr len potvrdili jeho stabilnú pozíciu na politickej scéne. Zisk 12,7 % hlasov 

síce nijak nezavážil vo víťazstve klasickej pravice, ktorá sa zaobišla aj bez spolupráce 

s FN, ale znamenal nárast o 2,9 bodu oproti parlamentným voľbám roku 1988. Od roku 

1992 parlamentná pravica odmieta akúkoľvek spoluprácu a dohodu s extrémnou 

pravicou. Priberá do svoje programovej línie tému nacionalizmu a tým pádom sa stáva 

konkurenciou pre FN v tejto otázke. V roku 1995 obdržal Jean-Marie Le Pen 15,3 % 

hlasov v prezidentských voľbách a tento výsledok bol o niekoľko týždňov potvrdený aj 

vo voľbách komunálnych, kde sa jeho strane podarilo prekročiť hranicu 10 % v 108 

mestách nad 30 000 obyvateľov a zvíťaziť v troch veľkých mestách na juhu Francúzska: 

Marignane, Orange a Toulon27. O dva roky neskôr po parlamentných voľbách, 

v ktorých ľavica dosiahla 43,4 % a umiernená pravica 35,8 %, FN so ziskom 14,9 % 
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Perrineau, Pascal. Les étapes de l´implantation du Front national..., str. 38.

26 Bréchon, Pierre; Mitra, Subrata Kumar. The National Front in France: The Emergence of an Extreme 
Right Protest Movement. Comparative Politics. 1992, Vol. 25, No. 1, str. 65.

27 Perrineau, Pascal. Les étapes de l´implantation du Front national..., str. 44-47.
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hlasov získal kľúčovú úlohu na politickej scéne. Veľké vládne strany teda stáli pred 

rozhodnutím, či sa reštrukturalizujú a znovu zakorenia do francúzskej spoločnosti alebo 

z ich oslabenia bude profitovať FN.

Po prieniku na národnú úroveň a zisku kresla v Európskom parlamente, Flámsky 

blok vo federálnych voľbách roku 1991 potvrdil svoj rastúci vplyv a vyvrátil 

domnienky o jednorázovom charaktere svojho úspechu. Podarilo sa mu zozbierať 10,3 

% hlasov vo Flámsku a 3,9 % v Bruseli (čo predstavuje 6,6 % celonárodne) 

a zabezpečiť si tak 12 kresiel v Snemovni reprezentantov a šesť v Senáte. Antverpy 

potvrdili svoj štatút centra flámskeho extrémizmu, nakoľko celá štvrtina voličov (24,5 

%) odovzdala svoj hlas Flámskemu bloku. Volebný úspech v roku 1991 umožnil VB 

prísun dostatočného množstva finančných prostriedkov, ktoré mu dovolili 

zprofesionalizovať  a rozšíriť stranícke štruktúry. Angažovanie platených 

spolupracovníkov išlo ruka v ruke s otváraním nových provinčných a okresných 

sekretariátov. Flámsky blok už nebol stranou dobrovoľníkov závislých na súkromných 

sponzoroch. Jeho príjmy sa vďaka verejným dotáciam zvýšili medzi rokmi 1991-1992 

dvojnásobne (z 5,6 milióna frankov ročne na 11,5 milióna) a v ďalších rokoch 

exponenciálne stúpali28. Paradoxné je, že hlavným zdrojom príjmov strany sa teda stali 

oficiálne štátne dotácie. Po voľbách roku 1991 Flámsky blok pokračuje vo svojom 

úspešnom ťažení. V európskych voľbách roku 1994 získava 7,8 % (12,6 % vo 

Flámsku), čo ho oprávňuje k dvom kreslám v Európskom parlamente. V komunálnych 

voľbách, ktoré sa konajú v ten istý rok, si VB upevňuje svoje lokálne postavenie 

a potvrdzuje rozšírenie extrémne pravicového fenoménu v celom flámskom regióne. 

Strana sa prezentuje v 142 zo 327 flámskych územných samospráv s vyše 1 400 

kandidátmi a vo výsledku získava 204 kresiel v 86 samosprávach (v roku 1988 to bolo 

len 23 kresiel v 10 samosprávach). Napriek tomuto volebnému úspechu sa Flámskemu 

bloku nepodarí ani v jednej zo zastupiteľských rád sformovať väčšinovú koalíciu, 

nakoľko cordon sanitaire zabraňuje akejkoľvek účasti strany na riadení samospráv 

a tým pádom ju drží v politickej izolácií. Vo federálnych voľbách roku 1995 potvrdzuje 

strana svoju pozíciu (zisk 7,8 % v Belgicku a 12,3 % vo Flámsku), ale je to až o štyri 

roky neskôr, čo sa jej podarí prekročiť hranicu 500 000 hlasov. Rok 1999 je pre 

Flámsky blok najúspešnejší v celej jeho volebnej histórií, nakoľko vo federálnych aj 
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európskych voľbách dosiahne 15,3 % vo flámskom regióne, teda 9,9 % na celonárodnej 

úrovni a stáva sa tak piatou najsilnejšou belgickou politickou stranou29.

2.2  Ideologická platforma 

Teoretický rámce pre francúzske a belgické krajne pravicové strany poskytol 

myšlienkový smer Nová pravica (Nouvelle Droite) rozvíjajúci sa v 70. rokoch 20. 

storočia vo Francúzsku. Dával si za cieľ vytvorenie „novej pravicovej kultúry“, ktorá 

pomohla priblížiť extrémnu pravicu ku rešpektovanej, klasickej pravici a dodať jej 

legitímnosť. Tvárou v tvár ľavici, ktorá na začiatku 80. rokov slávila úspech, Nová 

pravica môže byť považovaná za ideologický protiútok30.  

Prvý volebný program francúzskeho Národného frontu mal názov Brániť 

Francúzov (Défendre les Français) (1973) a jeho obsahom bola ostrá kritika gaulistickej 

strany Únia za obranu Republiky (Union pour la défense de la République) (UDR), 

ktorá ju obviňovala zo spolupráce s komunistami a korupcie. Tento volebný program 

volal po zrode novej pravice zameranej na prísnu kontrolu imigrácie, nastolenie práva 

a poriadku, obmedzenie štátnej intervencie a obranu tradičných hodnôt ako národ, 

rodina, vzdelanie a manuálna práca. Keď porovnáme tento volebný program 

s nasledujúcimi od Francúzi najprv (Les Français d´abord) (1984), Francúzsko sa 

vrátilo  (La France est de retour) (1985), Za Francúzsko (Pour la France) (1985) až po 

300 opatrení na obnovu Francúzska (300 mesures pour la renaissance de la France) 

(1993) je zjavné, že majú spoločný základ. Sú postavené na obrane francúzskej národnej 

identity voči domácim ako aj zahraničným nepriateľom a na snahe o predanie moci, 

ktorá bola odobratá vládnucou elitou, ľudom31.

V programovej línií Flámskeho bloku je možné identifikovať silný vplyv 

francúzskeho Národného frontu, ktorý stranu formuje v prvých rokoch jej existencie. 

Zatiaľ čo v prvom manifeste s názvom Princípy (Principles) (1979) VB referuje na 

flámsky nacionalizmus ešte s fašistickou nostalgiou, v roku 1987 už vedie volebnú 

kampaň so sloganom Náš ľud prvý! (Eigen volk eerst!), ktorý sa priamo odvoláva na 
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Swygedouw, Marc. Belgium: explaining the relationship between Vlaams Blok..., str. 121-143.

30 Perrineau, Pascal. Le Front national: 1972-1992. In Winock, Michel (ed.). Histoire de l´extrême droite 

en France. Paris: Editions du seuil, 1993, str. 248.

31 Mayer, Nonna. The French National Front. In Betz, Hans-Georg; Immerfall, Stefan (eds.). The New 

Politics of the Right: Neo-Populist Parties and Movements in Established Democracies. New York: St. 

Martin´s Press, 1998, str. 16.
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volebný program Národného frontu Francúzi najprv (Les Français d´abord)32. Opúšťa 

starý flámsky nacionalizmus založený na rasovej nadradenosti a prijíma víziu flámskeho 

etnocentrizmu formulovaného skôr na kultúrnych ako na genetických/biologických 

princípoch. Zaradenie antiimigračného postoja do centra ideologickej koncepcie strany 

sa prejavilo v roku 1992 v 70 bodovom programe, ktorý sa znova nechal inšpirovať 

programom francúzskeho Národného frontu s názvom 50 návrhov o imigrácií.  VB 

v ňom navrhuje medzi iným zákaz multirasovej výučby na školách, obmedzenie 

vlastníckych práv cudzincov, zníženie ich sociálnych benefitov a nútenú repatriácia po 

troch mesiacoch nezamestnanosti33. VB teda rozšíril po vzore FN svoju prvotnú 

koncepciu založenú na artikulácie etnického nacionalizmu o antiimigračný diskurs, 

ochranu národnej identity a nastolenie práva a poriadku.

Na pochopenie komplexnosti ideológie extrémnej pravice, je potrebné si 

v prvom rade priblížiť jej chápanie ľudstva ako takého a vnímanie vzťahu medzi 

jednotlivcom a spoločnosťou.  FN a VB nahliada na ľudstvo ako zložené zo skupín, teda 

presnejšie povedané z „in“ skupín a „out“ skupín. Z etnocentrického pohľadu, „in“ 

skupina sa vzťahuje na skupinu, ku ktorej jednotlivec patrí, zatiaľ čo „out“ skupina 

zahŕňa ľudí, ktorí sú vnímaní na základe ich rasy, náboženstva alebo kultúry ako iní. 

Medzi jednotlivými skupinami, komunitami, podľa FN a VB, existuje prirodzená 

nerovnosť a sú etnicky hierarchizované34. Nakoľko rozlišovanie na biologickom alebo 

genetickom základe je po 2. svetovej vojne stigmatizované, extrémna pravica volí 

kultúrny rasizmus, ktorého myšlienku priniesla koncom 70. rokov Nová pravica. 

Flámsky blok stavia svoju predstavu o ideálnej spoločnosti na solidarizme, ktorý má dať 

vzniknúť hierarchicky štruktúrovanej komunite etnicky angažovaných ľudí.  Predstava

Národného frontu je formulovaná v konzervatívnej revolúcií, ktorá zdôrazňuje 

organické a hierarchické hodnoty podobné flámskemu solidarizmu35.  
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Ignazi, Piero. Extreme Right Parties..., str. 132.

33 Ibid. 

34 Swyngedouw, Marc. The Extreme Right in Belgium: Of a Non-existent Front National and an 

Omnipresent Vlaams Blok. In Betz, Hans-Georg; Immerfall, Stefan (eds.). The New Politics of the Right: 

Neo-Populist Parties and Movements in Established Democracies. New York: St. Martin´s Press, 1998, 

str. 63.
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Swyngedouw, Marc; Ivaldi, Gilles. The Extreme Right Utopia in Belgium and France: The Ideology of 

the Flemish Vlaams Blok and the French Front National. West European Politics. 2001, Vol.24, No.3, 

str. 7.
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Prílev imigrantov je v koncepte extrémne pravicovej ideológie chápaný ako 

hrozba etnickej homogenite a podstate komunity. FN formuluje svoju antiimigračnú 

tézu ako odpoveď  na zvyšujúci sa počet prisťahovalcov prevažne zo Severnej Afriky, 

z bývalých francúzskych kolónií. Ako kľúčový argument FN používa kultúrnu 

a náboženskú rozdielnosť imigrantov, ktorá je nezlučiteľná s európskou respektíve 

francúzskou kultúrou. Sledujúc rovnakú logiku, VB vidí v prítomnosti cudzincov vo 

Flámsku príčinu morálneho úpadku spoločnosti, ktorý strana identifikuje vo svojej 

propagande36.

Na antiimigračný postoj extrémnej pravice sa viaže obrana tradičných národných 

hodnôt. Jednu z centrálnych hodnôt predstavuje pre FN a VB rodina, ktorá je chápaná 

ako základná jednotka harmonickej a organicky štruktúrovanej komunity. Štátu je

uložená úloha ochrancu záujmov etnickej komunity pred „stratou morálky 

a degeneráciou“37. Na to, aby štát mohol účinne vykonávať svoju funkciu, je potrebné 

posilniť a zefektívniť jeho výkon moc. Extrémne pravicové strany požadujú 

autoritatívny štát s dôrazom na posilnenie policajných síl a sprísnenie trestného 

systému. Napríklad, Národný front vo svojej vízií o Šiestej republike navrhuje 

represívnejší trestný zákonník, ktorý by znovu zaviedol trest smrti. Za bezpečnostnú 

hrozbu je v tomto kontexte považovaná aj problematika imigrácie, ktorú dáva FN a VB 

do kauzálneho vzťahu so zvyšujúcu sa nezamestnanosťou a kriminalitou.

V ekonomickej rovine sú VB a FN zástancami neoliberalizmu, ktorý ale 

nepoškodzuje záujmy ľudí v komunite. Na jednej strane Národný front odmieta štátny 

intervencionizmus, nakoľko vo svojom programe podporuje súkromnú iniciatívu, 

slobodu, individuálnu zásluhu a zmysel úsilia. Na strane druhej, v snahe o ochranu 

pracovných miest, odsudzuje globalizáciu a voľný obchod. Ekonomický projekt FN je 

teda označovaný ako „ľudový kapitalizmus založený na vlastníctve, zodpovednosti 

a opevnení sa voči vonkajšiemu svetu“38. Ekonomický nacionalizmus následne vyúsťuje 

do odmietania Európskej únie a EMU. Flámsky blok myšlienku Európskeho 

spoločenstva nezamieta tak razantne ako FN. Súhlasí s rozvojom spoločnej politiky 

v oblasti ekonomickej integrácie, polície a obrany, ale má výhrady k jej usporiadaniu. 

                                                
36 Swyngedouw, Marc; Ivaldi, Gilles. The Extreme Right Utopia..., str. 14.

37 Ibid, str. 8.

38 Swyngedouw, Marc; Ivaldi, Gilles. The Extreme Right Utopia..., str. 10.
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Na miesto únie štátov navrhuje konfederáciu suverénnych národov, ktorá by 

zodpovedala etnickým hraniciam.

Charakteristickým znakom extrémnej pravice je jej opozícia voči existujúcim 

politickým stranám, ktoré obviňujú z korupcie, úpadku a nedôveryhodnosti. Vo 

Francúzsku sa terčom populistickej kritiky sa stáva vládnuca vrstva reprezentovaná 

stranami ako UDF (Únia za francúzsku demokraciu), RPR (Združenie pre Republiku), 

PS (Socialistická strana) a PC (Komunistická strana), ktoré FN pejoratívne označuje ako 

„bandu štyroch“39.  Podobné znaky opozície voči stranám a politickému establišmentu  

sú veľmi dobre identifikovateľné aj u belgickej extrémnej pravice, ktorá stranícku 

politiku označuje za „politický gangsterizmus“40. 

Na základe, vyššie vypracovaného, detailního pohľadu na ideológie Národného 

frontu a Flámskeho bloku, možeme konštatovať, že vykazujú len drobné odlišnosti. 

Základný rozdiel, který je možný u týchto dvoch strán identifikovať, je ich rozdielne 

chápanie národnej identity a definície národa ako takého pohľadu. Pre Flámsky blok je 

dôležité, aby hranice štátu zodpovedali existujúcim etnickým hraniciam. Práve z tohto 

dôvodu predstavuje moderný Belgický federálny štát pre flámskych radikálov problém. 

Ten sa dá vyriešiť len vytvorením nezávislého Flámskeho štátu, ktorý bude definovaný 

na etnických základoch. Pohľad Národného frontu na túto problematiku je diametrálne 

odlišný. Zatiaľ čo VB presadzuje nacionalizmus založený na jazyku a kultúre, FN 

obhajuje nacionalizmus vychádzajúci z územia – hranice štátu definujú národ.

2.3  Elektoriát

Voliči, ktorí odovzdali svoj hlas Národnému frontu alebo Flámskemu bloku 

nepatria do jednej, ľahko identifikovateľnej, homogénnej skupiny. Nie je možné 

definovať „prototyp“ voliča extrémnej pravice, aj keď niektoré sociálne a profesné 

skupiny majú väčšie tendencie odovzdať hlas krajne pravicovým stranám ako iné. 

Rôznorodosť a pestrosť tohto elektoriátu je teda neoddiskutovateľná a hodná 

detailnejšej analýze.

                                                
39 Ivaldi, Gilles. Droites populistes et extrêmes..., str. 37.

40 Swyngedouw, Marc; Ivaldi, Gilles. The Extreme Right Utopia..., str. 13.
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V prípade FN tento široký voličský záber vystihol Pascal Perrineau, ktorý tvrdí, 

že „Le Pen dokázal spojiť podnikateľov a vlastníkov s robotníkmi a starý poujadizmus 

s protestom pracujúcich“41.

Národný front nereprezentoval konzervatívne a rurálne Francúzsko (tak ako krajne 

pravicové strany predtým), ale skôr mestské a industrializované časti. Piero Ignazi tvrdí, 

že to bola práve strata sociálnych väzieb v postindustriálnej spoločnosti, ktorá dala 

vzniknúť veľkému počtu ľudí frustrovaných v novovznikajúcom systéme. FN im 

poskytol presne to, čo potrebovali – „obetného baránka vo forme imigrantov, 

kriminálnikov a skorumpovanej vlády“42. Inak formulované, imigrácia, bezpečnostná

otázka a protivládna výzva stáli v jadre volebnej propagandy FN a jeho voliči na tieto 

stranícke odkazy veľmi dobre reagovali. Odovzdanie hlasu Národnému frontu sa stalo 

prostriedkom na vyjadrenie protestu rôzneho druhu: dezilúzie, sklamania, nespokojnosti 

s politikou parlamentných strán a sociálnou situáciou. „Protestný“ charakter sa naplno 

prejavil v roku 1995 v prezidentských voľbách, kedy voliči použili Le Penov hlas ako 

prostriedok na poukázanie svojich problémov. 30 % robotníkov, 25 % nezamestnaných 

a 18 % pracujúcich volilo Le Pena, pričom táto dynamika bola zistená hlavne 

u bývalých voličov ľavice, ktorá od konca 80. rokov zaznamenávala postupnú eróziu43.

Flámsky blok získaval najväčšiu podporu práve v industrializovaných alebo 

upadajúcich industrializovaných oblastiach a to hlavne na osi Antverpy-Gent 

a Antverpy-Brusel, ktoré sa potýkali so spomalením ekonomického rastu, nárastom 

nezamestnanosti a prílivom imigrantov. Voliči VB boli práve tí, ktorých sa takáto 

neuspokojivá situácia dotýkala najviac a to mladí, nekvalifikovaní, robotníci, nižšia 

až stredná sociálna vrstva a malí podnikatelia44. Takýto profil elektoriátu naznačuje, že 

strane sa v prvom rade podarilo prilákať voličov Socialistickej strany (Socialistische 

partij) a v menšej miere voličov Ľudovej únie (Volksunie) a Kresťanskej ľudovej strany 

(Christelijke Volkspartij). Hans De Witte a Marc Spruyt poukazujú na paradox 

v prípade voličov s nacionálnou tendenciou. Tí odovzdávajú svoj hlas skôr Ľudovej 

únií, aj napriek tomu, že myšlienka flámskeho nacionalizmu tvorí podstatu Flámskeho 

                                                
41

Perrineau, Pascal. Le Symptome Le Pen: Radiographie des électeurs du Front national. Paris: 

Fayard,1997, str. 53.

42 Ignazi, Piero. Extreme Right Parties..., str. 103.

43 Perrineau, Pascal. Les étapes de l´implantation du Front national..., str. 47.

44 Swygedouw, Marc. Belgium: explaining the relationship between Vlaams Blok..., str. 141.
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bloku a stála pri jeho vzniku45. Kritika imigrácie a s tým spojená xenofóbia a rasizmus 

boli teda hlavné témy, ktoré získavali VB voličské hlasy.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že FN a VB vďaka svoju konzervatívnemu 

postoju k genderovým otázkam a extrémistickému obrazu viac oslovili mužov ako ženy. 

Získali väčšiu podporu u neveriacich alebo nepraktikujúcich katolíkov ako 

u praktikujúcich veriacich.  Čo sa týka profesného zaradenia, najsilnejšiu podporu našli 

u drobných obchodníkov, remeselníkov a robotníkov. Podľa kritéria vzdelania sa 

jednalo o voličov prevažne so základným alebo stredným vzdelaním, ktorí samých seba 

označovali za znevýhodňovaných v spoločnosti46.

                                                
45

De Witte, Hans; Spruyt, Marc. Belgique(1). Le Vlaams Blok..., str. 140.

46 Mayer, Nonna. The French National Front..., str. 18.
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3. Faktory nárastu popularity extrémnej pravice

Predchádzajúca kapitola bola venovaná detailnému popisu vývoja Národného 

frontu a Flámskeho bloku a ich volebných úspechov, ktoré zaznamenali v priebehu 80. 

a 90. rokov. Identifikácia a porovnanie ich hlavných ideologických línií spolu 

s analýzou straníckeho elektoriátu vytvorili faktografický základ, ktorý mi umožní 

identifikovať faktory rast popularity týchto strany za tak krátky časový úsek. 

V nasledujúcich riadkom vymenujem a vysvetlím dôvody volebného úspechu extrémnej 

pravice vo Francúzsku a Belgicku v závislosti na ich národnom kontexte a historických 

súvislostiach a takisto sa pokúsim zasadiť tento fenomén do širšieho, nadnárodného 

rámca. 

3.1. Francúzsko

3.1.1. Dekolonizácia a nástup socialistov

Na vysvetlenie výrazného nárastu popularity extrémne pravicového FN, je 

potrebné objasniť tento fenomén na pozadí politickej situácie Francúzska v 80. a 90. 

rokoch 20. storočia.  V prvom rade je potrebné spomenúť dekolonizáciu v Alžírsku, 

ktorej dôsledky pocítila v 80. rokoch aj francúzsku spoločnosť. Evianskými dohodami 

z roku 1962, ktoré deklarovali nezávislosť bývalej francúzskej kolónie, ukončili sedem 

rokov trvajúcu vojnu a kriminálne aktivity Organizácie tajnej armády (Organisation 

armée secrète)47. Vyhlásenie nezávislosti prinieslo so sebou aj masový exodus 

z Alžírska približne jedného milióna francúzskych osadníkov a 150 000 „harkis“, teda 

alžírskych obyvateľov bojujúcich počas vojny na strane Francúzov48. A práve v tomto 

období môžeme nájsť korene antiarabských nálad francúzskej populácie. Treba však 

pripomenúť, že imigranti prichádzali do Francúzska nielen z Alžírska ale aj z iných 

bývalých francúzskych kolónií, Talianska, Španielska a Portugalska. 

Druhá udalosť, ktorá poznačila vývoj 80. rokov, bolo zvolenie socialistu 

Francois Mitterranda v prezidentských voľbách roku 1981. Víťazstvo ľavice malo za 

následok otvorenie nacionálne-liberálneho diškurzu založeného na nacionalizme 

                                                
47

OAS bola francúzska ultrapravicová nacionalistická militantná organizácia, ktorá počas alžírskej vojny 

o nezávislosť, bránila odtrhnutiu Alžírska a vytvoreniu nezávislého štátu. Mayer, Nonna. The French 

National Front..., str. 11.

48 Ibid.
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a radikálne ekonomickom liberalizme s otvorenou antisociálnou  tendenciou. Druhým 

výsledkom nástupu socialistov do vlády bolo spustenie veľmi odvážneho ekonomického 

programu, ktorý si dával za cieľ vybudovať francúzsky model demokratického 

socializmu. Na miesto plánovaného ekonomického rastu a vytvorení nových 

pracovných miest sa Francúzsko potýkalo s infláciou, oslabením franku a rastúcou  

nezamestnanosťou. V roku 1983 bola vláda nútená prijať balíček úsporných opatrení 

a tým zlepšiť zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu. Napriek tomu sa jej nepodarilo 

zastaviť rastúcu nezamestnanosť, ktorá od polovice 80. rokov trvalo presahovala 

hranicu 10 %, čo malo za následok prehlbovanie sociálnej nerovnosti v spoločnosti.

Práve v čase výrazného volebného úspechu Národného frontu v európskych 

voľbách roku 1984, francúzska spoločnosť prechádzala obdobím dlhodobej 

nespokojnosti, ktorá bola spôsobená ekonomickou recesiou, vládou uloženými 

úspornými opatreniami, rastúcim sociálnym napätím a nárastom kriminality. Medzi 

obyvateľmi prevládal pocit dezilúzie, pesimizmu a skepticizmu49 nielen voči vládnucej 

strane a ľavici ako takej, ale aj k tradičným pravicovým stranám. Národný front 

profitoval z tejto všeobecnej nedôvery voči politickým stranám, demokratickým 

inštitúciám a medzinárodnému statusu Francúzska. Rozširujúci sa pocit nespokojnosti 

a rastúce odcudzenie sa obyvateľstva od politického systému v 80. rokoch znamenali 

zvyšujúci sa počet ľudí, ktorí mali tendencie voliť protivládne. Národný front so svojou 

kritikou imigrácie, ochranou národných hodnôt, presadzovaním bezpečnostnej politiky 

a populistickou antisystémovou rétorikou bol primárnym výberom nielen pre extrémne 

pravicových voličov, ale aj pre tých, ktorí chceli odovzdaním svojho hlasu vyjadriť 

protest proti francúzskym parlamentným stranám a politickej situácií ako takej.

3.1.2. Volebno-inštitucionálny faktor

Krátky pohľad na volebný systém nám dovolí pochopiť jeho úlohu, ktorú zohral 

pri náraste popularity extrémnej pravice vo Francúzsku, nakoľko sa jedná o faktor 

ovplyvňujúci výsledky volieb a pomerné zastúpenie jednotlivých strán/frakcií 

v zastupiteľských inštitúciách. Prvý, celonárodný úspech zaznamenal Národný front 

roku 1984 vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sú na rozdiel od parlamentných 

                                                
49

Prieskumy indikovali rozširujúci sa pocit úzkosti a pesimizmu. Medzi rokmi 1981 a 1984 sa počet 

Francúzov, ktorí si mysleli, že sa neutešená situácia krajiny bude ešte zhoršovať, zvýšil zo 40% na 70% 

a počet tých, ktorí si mysleli, že sa pozícia Francúzska vo svete oslabila, narástol z 32% na 44%. Betz, 

Hans-Georg. Radical right-wing populism..., str. 53. 



Bakalárska práca                        Fenomén extrémnej pravice v Belgicku a vo Francúzsku
                                                                                             v 80. a 90. rokoch 20. storočia

33

a prezidentských, vnímané ako druhoradé50. Volič má tým pádom väčšie tendencie 

rozlišovať svoj voľbu a podporiť strany, ktoré by inak nepodporil. Ďalším dôležitým 

faktom je proporčný volebný systém, zavedený u európskych volieb, umožňujúci aj 

menším alebo novým stranám vstup do zastupiteľského orgánu (parlamentné 

a prezidentské voľby sú postavené na väčšinovom volebnom systéme). Národný front 

tým pádom získal v roku 1984 desať kresiel v Európskom parlamente. V roku 1985 bol 

prijatý návrh socialistov o zmene volebného systému parlamentných volieb 

z väčšinového na proporčný, ktorý uľahčil lepenistom vstup do parlamentu51. 

V parlamentných voľbách o rok neskôr FN získal 35 kresiel. Aj napriek tomu, že do 

ďalších volieb sa systém opäť zmenil na väčšinový, vyššie uvedené fakty sú dôkazom 

vplyvu volebného systému, ktorý má na úspech politických strán. Je možné teda 

uzavrieť, že volebný systém dopomohol k vstupu FN na politickú scénu, ale jedná sa len 

o parciálny faktor.

3.2. Belgicko

3.2.1. Rozpad konsociačného systému

Belgicko prechádzalo v 80. a 90. rokoch búrlivým obdobím plných premien, 

ktoré v roku 1993 vyústilo do federalizácie Belgického kráľovstva.  Práve takéto nestále 

prostredie favorizovalo polarizáciu spoločnosti a umožnilo prienik extrémne 

pravicového fenoménu do straníckeho systému. Belgický politický systému fungoval do 

konca 80. rokov 20. storočia na princípe konsenzu medzi tromi hlavnými politickými 

aktérmi – liberálmi, sociálnymi kresťanmi a socialistami. Je potrebné zdôrazniť, že tieto 

politické strany sa nepohybovali len na politickej úrovni, ale organizovali sociálny 

a kultúrny život belgickej spoločnosti v oddelených „pilieroch“ s odlišným politickým 

a filozofickým vnímaním. Prvé dva piliere - katolícky a socialistický - vznikajú 

začiatkom 20. storočia. Liberálny pilier, ktorý bol menej významný vďaka svojej slabšej 

organizácií a nižšiemu počtu stúpencov, sa formuje o čosi neskôr52. K takémuto 

vertikálnemu členeniu sa na prelome 19. a 20. storočia pripojilo horizontálne rozdelenie, 

                                                
50

Ignazi, Piero. Extreme Right Parties..., str. 95.

51 Chevallier, Jean-Jacques. La Ve République 1958 - 2002: Histoire des institutions et des régimes 

politiques de la France/ 10.vydání. Paris: Colin, 2004, str. 323.
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nakoľko sa prebudil flámsky nacionalizmus reagujúci na hegemóniu frankofónnej 

buržoázie. Od tej doby je teda belgická spoločnosť charakterizovaná na základe troch 

štiepení: klerikálne-laické, buržoázne-proletárske a frankofónne-flámske53.

Každý pilier, tvorený politickou stranou, príslušnou odborovou organizáciou, 

organizáciami vzájomnej výpomoci a veľkým množstvom okrajových združení, 

predstavoval pre jednotlivca celý jeho „svet“, v ktorom sa rodil, žil a umieral. 

Priepustnosť medzi piliermi bola minimálna a ich vzájomná  komunikácia taktiež. Toto 

striktne vertikálne delenie belgickej spoločnosti sa porušovalo len na politickej úrovni, 

kde sa diskutovalo a uzatvárali sa kompromisy. Platilo pravidlo prerozdeľovania vplyvu 

medzi jednotlivé piliere, aby žiadna strana ani politická rodina nemohla presadzovať  

alebo ovládať jednu politickú líniu. Takto vystavaná forma demokracie je označovaná 

za konsociačnú54. Systém založený na nutnom konsenze troch silných politických 

aktérov utlmuje sociálnu alebo politické polarizáciu a zároveň nedovoľuje vzniku 

nových hnutí mimo pilierového rámca, ktoré sú príliš slabé na presadenie svojho 

vplyvu. Takýto spôsob je náročný, nielen čo sa týka uspokojenia odlišných záujmových 

skupín, ale aj jeho financovania.

Prvé problémy s fungovaním systému zaznamenalo Belgicko koncom 70. rokov, 

teda v čase, keď sa potýkalo s ekonomickou krízou tak ako ostatné západoeurópske 

krajiny. Na výrazný nárast nezamestnanosti a zníženie počtu pracovných miest politické 

strany ako masové organizácie nedokázali adekvátne reagovať a neangažovanosť štátu 

len prispievala k napätiu medzi jazykovými komunitami. Rastúce zadlženie

a rozpočtové problémy na začiatku 80. rokov prinútili štát sa ešte viac stiahnuť zo sféry 

zamestnanosti a z iných aktivít, nakoľko nemal prostriedky k uskutočňovaniu svojich 

zámerov. Postupná federalizácia krajiny, ktorá prebiehala paralelne s ekonomickou 

krízou, mala za následok rozptýlenie zostávajúcich prostriedkov a rozdelenie 

kompetencií na regionálnu úroveň. Politické strany sa potýkali s nedostatkom zdrojov 

v rámci svojho financovania, čo viedlo k nebývalému množstvu peňažných únikov 

a afér, ktoré sa stali pre Belgicko 80. rokov typické55. Postupný rozpad systému sa 

neodohrával len na ekonomickej či politickej úrovni, ale prenikol aj do sociálnych sfér. 

                                                
53 Swyngedouw, Marc. Les nouveaux clivages dans la politique belgo-flamande. Revue francaise de 

science politique, 1995, No. 5, str. 775.

54 Delwit, Pascal; De Waele, Jean-Michel. Proměny belgického politického systému…, str. 112.

55 Ibid, str. 114.
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Tradičné funkcie politických strán, ktoré spočívali hlavne v socializácií a sociálnej 

integrácie prestávali plniť svoj účel, nakoľko sa belgická spoločnosť s príchodom 

informačných technológií, audiovizuálnej komunikácie stávala individualistickejšou a 

otvorenejšou voči vonkajšiemu svetu. 

Vyššie popísaná erózia konsociačného systému mala pre Belgicko dva kľúčové 

dôsledky. V prvom rade oslabila identifikáciu voličov s tradičnými politickými stranami 

a uvoľnila ich z ich štruktúr, čo spôsobilo zvýšenú voličskú fluktuáciu. Takýto proces 

tým pádom prehĺbil štiepenia v spoločnosti – hlavne to jazykové – a dal vzniknúť 

novým regionálnym, extrémne pravicovým a ekologickým stranám56.

V druhom rade ovplyvnila systém „partitokracie“57, ktorý stratil svoju stabilitu 

a efektívnosť, čo viedlo k postupnému vytváraniu priepasti medzi občanmi a politikmi. 

Nespokojnosť so zle fungujúcim a neefektívnym konsociačným systémom, v rámci 

ktorého sa pohybovali politické strany sprevádzané sériami politicko-finančných 

škandálov, vytvárali v spoločnosti rastúci pocit dezilúzie a odcudzenia voči vládnucej 

elite. Prieskumy ukazovali, že zatiaľ čo v roku 1973 vyjadrilo nedôveru v demokraciu 

len 34 % obyvateľov, v polovici 80. rokov to už bolo 50 % a na konci 90. rokov tento 

trend dosiahol vrchol58. Program Flámskeho bloku, obsahujúci proti politický a proti 

vládny postoj, teda veľmi dobre zodpovedal náladám belgickej spoločnosti, čoho je 

dôkazom aj nárastu jeho popularity na začiatku 90. rokov.

3.2.2. Nové štiepenia (cleavages) v spoločnosti

Okrem rozkladu konsenzuálneho modelu vlády a s tým spojených zmien 

v belgickom straníckom systéme, sa na náraste popularitu Flámskeho bloku podieľala aj 

premena politickej kultúry krajiny. Swyngedouw identifikuje dve nové štiepenia, ktoré 

sa objavili v belgickej spoločnosti koncom 80. rokov59. Jedno referuje na 

materializmus/postmaterializmus Ronalda Ingleharta a druhé na 

                                                
56 Ignazi, Piero. Extreme Right Parties..., str. 136.

57 Jedná sa o kategorizáciu parlamentného režimu, kde sa stotožňuje politická moc s politickými stranami. 

Základnou charakteristikou takéhoto režimu je, že podstatné rozhodnutia sú prijímané na úrovni 

straníckych vedení a následne prezentované vo vláde. Parlamentné kluby vládnych strán sú len 

vykonávateľmi rozhodnutí prijatých v straníckych vedeniach. Delwit, Pascal; De Waele, Jean-Michel. 

Proměny belgického politického systému…, str. 108.

58 Ignazi, Piero. Extreme Right Parties..., str. 138.

59
Swyngedouw, Marc. Les nouveaux clivages…, str. 5.
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Gemeinschaft/Gesellschaft Ferdinanda Tonniesa. Prvé delenie je založené na kontraste 

kvality života, sebavyjadrenia a ochrany životného prostredia proti ekonomickému 

rastu, ochrane pracovných miest a voľnému trhu. Druhé delenie oddeľuje postoje, ktoré 

pripúšťajú rovnaké práva pre všetkých (vrátane imigrantov) a obraňujú hodnoty 

belgickej komunity od tých, ktoré rozlišujú medzi imigrantami a ne-imigrantami alebo 

medzi Flámmi a ne-Flámmi. Práve toto druhé štiepenie jasne rozdeľuje podporu 

komunity založenej na občianskych právach (dedičstvo „solidarité et fraternité“ 

osvietenstva a Veľkej francúzskej revolúcie), teda inak povedané na univerzálnych 

princípoch, od tej, ktorá sa snaží o zachovanie etnických hraníc a vymedzuje sa od 

„out“-skupín. Tento antagonizmus môžeme nazvať „otvorenosť a univerzalizmus“ proti 

„uzavretosti a partikularizme“60. Keď takto definovaný kontrast prenesieme do 

belgickej politickej reality, nie je prekvapením, že Flámsky blok dosiahol výrazný 

volebný úspech. Jeho xenofóbny, nacionálny a bezpečnosť presadzujúci program 

zodpovedá tým voličom, ktorí sa nachádzajú na strane partikularizmu 

v univerzálne/partikulárnom štiepení. 

3.3. Celospoločenské faktory

Doteraz sme sa v tejto kapitole venovali faktorom, ktoré boli špecifické  či už 

Francúzsku alebo Belgicku. V tomto bode by som sa pokúsila identifikovať širšie, 

globálnejšie súvislosti polarizácie francúzskeho a belgického elektoriátu smerom 

doprava a s tým spojený prienik extrémnej pravice na politickú scénu. Nárast popularity 

francúzskej a belgickej krajnej pravice v 80. rokoch nebol ojedinelým fenoménom, 

nakoľko podobný vývoj zaznamenali vo väčšine západoeurópskych krajín61. Z toho 

vyplýva, že musí existovať nejaký celospoločenský faktor prekračujúci hranice 

Francúzska a Belgicka, ktorý vysvetľuje oživenie fenoménu extrémnej pravice.

Piero Ignazi označuje príčiny nárastu popularity tohto fenoménu v negatívnych 

dôsledkoch premeny modernej spoločnosti. Krajne pravicové strany vníma ako vedľajší 

efekt konfliktov postindustriálnej spoločnosti, v ktorej nie sú už dôležité materiálne 

záujmy ale súbor postmaterialistickým hodnôt ako nemateriálne otázky, sebarealizácia a 

identita. Stiera sa rozdiel medzi buržoáziou a pracujúcou triedou a ich vzájomný vzťah 

                                                
60 Ignazi, Piero. Extreme Right Parties..., str. 138.

61
Ignazi, Piero. The silent counter-revolution: Hypotheses on the emergence of extreme right-wing 

parties in Europe. European Journal of Political Research, 1992, No. 22, str. 17.
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už nie je tak výrazne antagonistický ako tomu bolo v minulosti. Povojnové ekonomické 

a kultúrne  premeny mali za následok zotretie triednej identifikácie a stratu tradičných 

väzieb k určitej sociálnej skupine. Rozvoj sektoru služieb, pokles schopnosti 

pracovných vzťahov determinovať tie sociálne, atomizácia a sekularizácia podnietili 

vznik rôznych štiepení alebo formovanie nových skupín62. Tradičné politické strany sa 

snažili vysvetliť takéto zmeny v spoločnosti, ale nový aktéri na politickej scéne 

odpovedali lepšie na tieto nové výzvy. Extrémne pravicové strany nového typu ponúkali 

odpoveď na potreby vytvorené  postindustrializmom, ako je väčšie právo a poriadok 

v spoločnosti, hľadanie charizmatického vodcu, potreba bezpečnosti a harmónie. 

Skrátka všetky tieto potreby vyjadrovali túžbu po autoritatívnom vedení v spoločnosti, 

kde sebarealizácia a individualizmus porušili ochrannú sieť tradičných sociálnych 

väzieb. 

Hans-Georg Betz identifikuje korene úspechu extrémnej pravice v premene 

sociálnej štruktúry spoločnosti prameniacej z posunu k postindustriálnemu 

individualizovanému kapitalizmu. Najvýraznejším aspektom takéhoto posunu bolo 

zrýchlenie procesu sociálnej fragmentácie a individualizácie, ktoré boli spôsobené 

eróziou sociálnych väzieb a subkultúr nahradených novou kultúrou založenou na 

informačných sieťach a individuálnej prezentácií. V týchto nových podmienkach 

charakterizovaných technologickou inováciou a modernizáciou, sa vzdelanie stalo 

určujúcich znakom sociálneho postavenia jedinca a jeho pozície na pracovnom trhu. 

S prívalom nových, lepšie vzdelaných mladých generácií sa zvýšili aj vstupné 

požiadavky veľkého počtu pracovných miest63. Výsledkom takéhoto vývoja bolo 

rozdelenie spoločnosti na tých, ktorý disponovali potrebným vzdelaním zabezpečujúcim 

prežitie v rýchlo sa meniacom svete a na tých, ktorý v tomto novom usporiadaní zlyhali. 

Krajne pravicové strany oslovili práve tie skupiny, ktoré boli takýmito zmenami najviac 

poznačení. Jednalo sa predovšetkým o jednotlivcov, ktorý nemali dostatočne veľký 

kultúrny a sociálny kapitál vo forme kvalitného vzdelania, sociálnych vzťahov 

a kontaktov a v extrémne pravicových stranách hľadali bezpečné útočisko tradičných

hodnôt a identity.

Je možné teda zhrnúť, že existoval určitý nadnárodný, globálny faktor 

podieľajúci sa na renesancií extrémnej pravice vo Francúzsku a Belgicku, ktorý vznikol 

                                                
62 Ignazi, Piero. Extreme Right Parties..., str. 34.

63
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ako dôsledok premien modernej spoločnosti. Aj keď, ako tvrdí Vladimíra Dvořáková, sa 

jedná o „príliš obecný faktor, ktorý nevysvetľuje voličskú úspešnosť radikálne 

pravicových strán, len upozorňuje na príčiny, prečo extrémne pravicový apel oslovuje 

obyvateľstvo“64 panuje zhoda, že takéto zmeny spoločnosti rozbili tradičné sociálne 

prostredie jednotlivca a vytvorili priestor pre vznik  extrémne pravicových strán nového 

typu.   

                                                
64 Dvořáková, Vladimíra. Strany radikální pravice. Politologická revue, 1997, No.1, str. 10.
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Záver

Moja práca si kládla za cieľ preštudovať, porovnať a zdôvodniť nárast popularity 

fenoménu extrémnej pravice v Francúzsku a Belgicku v 80. rokoch a 90. rokoch 20. 

storočia, ktorý  bol reprezentovaný politickými  stranami Národný front a Flámsky blok.

Ako vyplýva z analýzy volebných výsledkov, ideologickej platformy a elektoriátu 

týchto strán, je možné identifikovať mnoho spoločných rysov, ktoré sú spôsobené 

faktom, že Flámsky blok do značnej miery preberal ideologickú a programovú líniu 

svojho francúzskeho ekvivalentu – Národného frontu. Rozdielnosti týchto strán môžeme 

teda pripísať na vrub národným špecifikám a historickým súvislostiam, ktoré sú vlastné 

Francúzsku alebo Belgicku.

Určitú podobnosť je možné identifikovať už vo vývoji volebného úspechu 

Národného frontu a Flámskeho bloku. Tak ako FN aj VB sa za veľmi krátku dobu 

podarilo získať volebnú podporu a rozšíriť popularitu z tradičných extrémne 

pravicových bášt na širšie územie. Príznačné je, že obidve strany zaznamenali prvý 

výraznejší prienik na politickú scénu počas európskych volieb. Táto zhoda sa dá 

vysvetliť tým, že voľby do Európskeho parlamentu sú voličmi vnímané ako menej 

dôležité a majú väčšie tendencie odovzdať hlas stranám, ktoré by inak nevolili. Rast 

popularity, ktoré naznačili európske voľby, sa potvrdil v stúpajúcich percentách 

odovzdaných hlasov v ďalších, po sebe nasledujúcich, voľbách na národnej úrovni. 

Národný front získal v parlamentných voľbách v jednotlivých rokoch 1988, 1993 

a 1997 9,7 %, 12,7 % a 15,2% hlasov. Podpora Flámskeho bloku naznačovala rovnakú 

tendenciu, kedy v rokoch 1987, 1991 a 1995 strana zozbierala 3 %, 10,3 % a 12,3 % 

hlasov vo flámskom regióne, čo predstavovalo 1,9 %, 6,6 % a 7,8 % na celonárodnej 

úrovni. Výrazne nižší zisk počtu hlasov na národnej úrovni oproti Národnému frontu, je 

spôsobený faktom, že VB kandidoval len na území s flámsky hovoriacim 

obyvateľstvom, zatiaľ čo Národný front takéto obmedzenie nemal.

Rozdielnosť môžeme identifikovať v prístupe ostatných politických strán voči 

francúzskemu a belgickému reprezentantovi extrémnej pravice. Flámsky blok sa už od 

prvých volebných úspechov ocital v politickej izolácií, tak ako v roku 1994 po 

komunálnych voľbách, kedy mu dohoda medzi politickými stranami nedovolila 

sformovať ani jednu koalíciu v mestských zastupiteľstvá. Na rozdiel od VB, FN zo 

začiatku  uzatváral formálne aj neformálne dohody a koalícia a to hlavne s umiernenou 

pravicou v rámci volebných bojov. Obrat nastal v polovici 90. rokov, kedy sa FN so 
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svojou popularitou a rastúcim voličským potenciálom, stal hrozbou pre francúzske 

parlamentné strany a tie začali odmietať akúkoľvek spoluprácu s ním.

Čo sa týka koncepcií francúzskej a belgickej extrémnej pravice, môžeme v nich 

nájsť len malé ideologické rozdielnosti. Pre obidve je ideálna spoločnosť organicky 

a hierarchicky organizovaná na etnickom princípe, pričom FN vychádzal z odkazu 

Vichistického režimu a VB sa inšpiruje Mussoliniho solidárnym korporativizmom. 

Z takého chápania spoločnosť vychádza súbor hodnôt a postojov, ktoré sú týmto dvom 

stranám spoločné: antiimigračná téma podporená xenofóbiou, presadzovanie otázky 

autoritárskeho vedenia a bezpečnosti, existencia ekonomického programy mu 

postaveného na neoliberálnej orientácií a populistická, antisystémová rétorika.

Rozdiel spočíva jednak v postoji k Európskej únií, ktorú FN odmieta a Flámsky 

blok prijíma s výhradami k forme jej usporiadania a miere integrácie, ako aj v chápaní 

národnej identity. Pre Flámsky blok je národná identita definovaná národom založeným 

na jazyku a kultúre, pre FN je národ pevne zviazaní s územím a definovaný štátom.

Tak ako ideológie Národného frontu a Flámskeho bloku, aj voliči, ktorí sa 

rozhodli odovzdať hlas týmto stranám majú mnohé spoločné charakteristiky. Prevažne

sa jedná o ľudí z mestských a industrializovaných oblastí, ktorí sa najviac potýkali 

z negatívnymi dôsledkami neuspokojivej ekonomickej situácie v krajiny, rastom 

nezamestnanosti a prílivu imigrantov. Práve táto skupina voličov, pochádzajúca zo strán 

naprieč celým politickým spektrom, najlepšie reagovala na antiimigračnú, bezpečnostnú 

a protivládnu výzvu, ktoré stáli v centre volebnej propagandy FN a VB. Ale neboli to 

len znevýhodňovaní voliči z nižších a stredných vrstiev, ktorí volili tieto strany.

Odovzdanie hlasu extrémnej pravice sa stalo prostriedkom na vyjadrenie nespokojnosti, 

sklamania s politikou parlamentných strán, sociálnou a ekonomickou situáciou, pričom 

tento „protestný“ charakter hlasov bol typický hlavne pre voličov Národného frontu 

a Le Pena.  

Nárast volebnej podpory a popularity Národného frontu a Flámskeho bloku bol 

podmienený syntézou viacerých faktorov. Dôležitú úlohu zohráva vnútropolitická 

situácia, v ktorej sa krajina v danom období nachádzala. Francúzsko sa počas 80. rokov 

vyrovnávalo s dôsledkami dekolonizácie Alžírska ako aj s ekonomickými problémami

prehlbujúcimi sa za vlády François Mitterranda, ktoré mali za následok vysokú 

nezamestnanosť, pokles životnej úrovne, rast kriminality  a spôsobili rozširujúci sa pocit 

nedôvery voči vládnucej vrstve. Národný front využil tento priestor a svojím 

nacionálne-populistickým volebným programom odpovedal na akútne problémy 
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francúzskeho obyvateľstva lepšie ako parlamentné strany. Nezanedbateľným ostáva 

volebný systém, ktorý dopomohol k preniku FN do Európskeho a národného 

parlamentu. V Belgicku sa takisto v 80. a 90. rokoch rozšíril pocit nedôvery, dezilúzie 

voči politickým elitám ako dôsledok rozpadu konsociačného systému, ktorý fungoval 

od konca 19. storočia. Postupný koniec konsenzu medzi trom hlavnými politickými 

aktérmi ako aj prebiehajúca decentralizácia na pozadí ekonomickej krízy mala za 

následok destabilizáciu politického a sociálneho života Belgicka. Oslabenie 

identifikácie voličov s tradičnými politickými stranami a vznik nových štipení 

v spoločnosti spolu so zlou ekonomickou situáciou a diskreditáciou vládnucich strán 

mali za následok vytvorenie priestoru pre extrémne pravicový Flámsky blok a jeho 

volebný úspech.

K polarizácií francúzskeho a belgického elektoriátu prispeli aj zmeny, ktorými 

prechádzala celé západoeurópska postindustriálna spoločnosť. Pocit odcudzenia, 

neistoty a straty tradičných sociálnych sietí, ktoré tieto zmeny priniesli, vytvorili ideálnu 

platformu na úspech extrémne pravicový strán.

Záverom je možné označiť fenomén extrémnej pravice ako vedľajší produkt

premeny modernej spoločnosti, ktorý v súčinnosti s neuspokojivou vnútropolitickou 

situáciou, dokázal využiť polarizáciu spoločnosti a svojou antisystémovou, 

populistickou rétorikou lepšie odpovedal na jej potreby ako tradičné parlamentné strany. 
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Resumé

V 80. a 90. rokoch 20. storočia  bol vo Francúzsku a v Belgicku zaznamenaný 

výrazný  nárast popularity extrémne pravicových strán, ktoré sa v priebehu niekoľkých 

rokov dokázali z marginálnych hnutí prepracovať na politické strany so širokou 

voličskou základňou a pevným postavením v straníckom systéme. Vo Francúzsku bol 

reprezentantom tohto smerovania Národný front, ktorý na konci 80. rokov prenikol na 

francúzsku politickú scénu a v priebehu 90. rokov sa stal celonárodne úspešnou stranou. 

Obdobný úspech zaznamenal aj Flámsky blok v Belgicku, ktorému sa podarilo z hnutia 

regionálne významu získať stabilné miesto v politickom systéme. Národný front 

a Flámsky blok sú teda predstaviteľmi nového typu extrémne pravicových strán, ktorých 

základnou charakteristikou je odmietanie fašistickej ideológie (tak typickej pre

medzivojnovú extrémnu pravicu), ktorá je nahradená populistickou, antisystémovou 

rétorikou. Ideológia Národného frontu a Flámskeho bloku vykazuje len malé odlišnosti. 

Ako pre FN tak aj pre VB je typický nacionalizmus, zdôrazňovanie bezpečnosti, 

posilnenie moci štátu a obrana národných hodnôt voči vonkajším hrozbám (imigranti, 

globalizácia) ako aj tým vnútorným (tradičné parlamentné strany, demokratický 

systém). Z tejto koncepcie vychádzajú antiimigračné a antisystémové postoje, ktoré 

spolu s populistickou propagandou, stáli za volebným úspechom týchto strán. Národný 

front a Flámsky blok teda dokázali svojím program odpovedať na potreby tých voličov, 

ktorí pociťovali sklamanie a dezilúziu z tradičných parlamentných strán a stali sa 

prostriedkom na vyjadrenie ich nespokojnosti.

Dôvody volebného úspechu a nárastu popularity FN a VB sú výsledkom 

viacerých faktorov. Jedná sa o neuspokojivú vnútropolitickú situáciu daných krajín, 

ktorá v súčinnosti s dôsledkami premien v modernej, postindustriálnej spoločnosti, stála 

za polarizáciou francúzskych a belgických voličov a ich voľbou odovzdania hlasu 

extrémne pravicovým stranám ako bol Národný front a Flámsky blok.
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Summary

In the eighties and nineties, France and Belgium recorded significant increase in 

popularity of extreme right parties, which, in the course of several years, made it from 

marginal movements to political parties with a wide voter base and a strong position in 

the party system. In France, a representative of this approach was the National Front, 

which penetrated to the French political scene at the end of the eighties and during the 

nineties it became a nationally successful party. The Flemish Block in Belgium, 

originally a movement of regional significance, has recorded a similar success, when it 

managed to gain a stable position in the political system. The National Front and the 

Flemish Block are therefore representatives of a new type of extreme-right parties, 

whose key feature is the rejection of fascist ideology (so typical of interwar extreme 

right), which is replaced by a populist rhetoric aimed against the system. The ideology 

of the National Front and the Flemish Block shows only small differences. Both the FN 

and for VB are characterized by nationalism, emphasizing safety, strengthening the 

state's power and protecting the national values against external threats (immigrants, 

globalization) as well as the internal ones (traditional parliamentary parties, democratic

system). That concept results in attitudes against immigration and the system, which 

together with the populist propaganda, contributed to the electoral success of these 

parties. With their program, the National Front and the Flemish Block were therefore 

able to meet the needs of those voters who felt the disappointment and disillusion of 

traditional parliamentary parties and became a means to express their discontent. 

The reasons for electoral success and increasing popularity of FN and VB are the 

result of several factors. It is the unsatisfactory domestic political situation of the 

countries, which in conjunction with the effects of changes in a modern, post-industrial 

society, contributed to the French and Belgian polarization of voters and election 

balloting to extreme right-wing parties like the National Front and the Flemish Block.          
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