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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce pojednává o straně Partij voor de Vreijheid (PVV) a jejím 

leaderovi Geertu Wildersovi. Strana PVV je všeobecně známá jako extrémně pravicová 

strana kvůli své anti-imigrační politice a kritice islámu. Její leader popisuje islám ne 

jako náboženství, ale jako politickou ideologii, která je stejně nebezpečná jako 

komunismus či nacismus. Geert Wilders se brání označení extrémního pravicového 

politika a argumentuje tím, že říká, že jeho cílem je pouze chránit nizozemské hodnoty 

a identitu. Stejně odmítavý postoj má strana PVV v otázce vztahu Nizozemského 

království a Evropské unie.  Cílem této práce je určit, zda je strana PVV extrémně 

pravicovou populistickou stranou podle Rydgrenovy teorie, která jasně vymezuje 

extrémní/radikální, pravicové i populistické aspekty tohoto typu stran. 

 Dalším cílem této práce je zhodnotit současné postavení strany PVV na 

nizozemské politické scéně. Strana využila radikalizace společnosti, která vznikla po 

politické vraždě Pima Fortuyna a zavraždění Theo van Gogha, a postavila svůj úspěch 

na základě kritiky islámu a politice identity. Od svého založení se PVV dostala již 

třikrát do parlamentu: v roce 2006, 2010 a 2012 a v současnosti je třetí nejsilnější 

stranou v parlamentu. V posledních volbách roku 2012 ztratila PVV část svých voličů, 

což bylo důsledkem pádu vlády v témže roce, kterou sám Geert Wilders způsobil. 

 

 

Abstract 

 The bachelor thesis deals with the Dutch political Party for Freedom (PVV) and 

its leader Geert Wilders. PVV is basically known as an extreme right party based on its 

anti-immigration policy and criticism of Islam. Its leader Geert Wilders considers Islam 

not to be a religion but rather a political ideology which is dangerous the same way 



 

communism or Nazism used to be. However Wilders denies labeling himself as an 

extreme right politician. He argues that his aim is to preserve Dutch liberal values and 

its identity. He tends to reject deeper integration of the Netherlands to the European 

Union as well. The aim of this thesis is to examine whether the PVV can be qualified as 

an extreme right populist party according to the Rydgren´s theory, which strictly defines 

extreme, right and populist aspects of this party family. 

 The second aim of this thesis is to examine the position of the PVV on the 

current political scene in the Netherlands. The success of the party has started since the 

Dutch society has radicalized. The main reason for its radicalization was political 

assassination of Pim Fortuyn in 2002 and murder of Theo Van Gogh two years later. 

Since PVV was established, the party has participated in general elections three times: 

in 2006, 2010 and 2012. After the elections of 2012, the party lost 5.4% of votes 

compared to its election results in 2010. Despite of its declining support, PVV is 

currently the third largest party in Dutch parliament. The main reason of losing voters is 

that Geert Wilders did not follow the principle of consensus and caused the fall of 

government in 2012. 
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Téma bakalářské práce 

 Nizozemsko bylo vždy považováno za velmi tolerantní zemi, kde po dobu 

konsociační demokracie je ukotvena tradice konsenzu. Na politické scéně se však 

objevila charismatická osoba Pima Fortuyna, která dokázala změnit politickou kulturu 

země. Jeho kontroverzní postoje vůči imigrační politice (především muslimové a jejich 

tzv. backward society) otevřely Pandořinu skříňku ve společnosti. Těsně před 

parlamentními volbami na jaře roku 2002 na něj by spáchán atentát. Jeho strana Pim 

Fortuyn List (LPF) se však stala druhou nejsilnější v zemi. Od té doby probíhají veřejné 

debaty o imigrační politice a přistěhovalcích, především pak muslimech. Politické 

strany následující roky přijímají politický program LPF. Na politické scéně se v roce 

2006 do parlamentu dostává nový politický subjekt Party for Freedom s kontroverzním 

vůdcem Geertem Wildersem. Ten je ve svých názorech radikálnější než jeho 

předchůdce. Korán přirovnává k Mein Kampfu, chce zastavit další imigraci muslimů. 

V roce 2008 vychází krátký film Fitna, ve kterém Wilders vyjadřuje své postoje 

k islámu. Jeho strana je nyní zastoupena 24 křesly ze 150, což z ní dělá 3. nejsilnější 

stranu v Nizozemsku. 

 

Vymezení tématu 

 Ve své bakalářské práci bych se chtěla zaměřit na vývoj politické situace 

v Nizozemsku od roku 2002. Soustředím se na vznik dvou stran Pim Fortuyn List a 

Party for Freedom. V rámci své práce bude mým cílem určit, zda strany Pima Fortuyna 

a Geerta Widerse lze skutečně pokládat za populistické. 

 

Výzkumná otázka 

 Lze přiřadit Pim Fortuyn List a Party for Freedom k extrémním pravicovým 

stranám v západních demokraciích? Jaké je postavení Party for Freedom v současné 

politice v Nizozemsku? 
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jako metodologii budu užívat případovou studii. Někteří z politologů zkoumající 

populismus se domnívají, že populismus je ideologie, diskurz, styl anebo strategie. 

Většina z nich se shoduje na tom, že populismus je založený na vnímání současné 

politické situace v rámci konfliktu ve společnosti. Hlavním ukazatelem populismu je 

odmítání elit a zdůrazňování zájmů a postojů obyčejných lidí. Dalšími indikátory jsou 

jednoduchý, lidový styl vystupování, aspirace na přímou demokracii, silný a 

charismatický vůdce (Vossen, 2010). 
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Úvod 

 Nizozemská společnost byla vždy považována velmi tolerantní. Kromě tolerance 

jsou jí vlastní i principy rovnosti, konsenzu a soudržnosti. Kombinací těchto rysů se 

v Nizozemí dobře rozvinula jak konsociační demokracie, tak po jejím skončení i 

multikulturní společnost. Podstatou multikulturalismu, který se zde vytvořil, bylo přijetí 

přistěhovalců do majoritní společnosti, přičemž jim byl ponechán velký prostor pro 

zachování identity. 

 Zlomovými událostmi, které změnily pohled na Nizozemce jakožto na tolerantní 

národ, byly vraždy dvou otevřených kritiků islámského náboženství; politická vražda 

kontroverzního politika Pima Fortuyna v roce 2002 a vražda režiséra provokativního 

filmu Submise Theo Van Gogha o dva roky později. Od té doby je islám důležitou 

součástí politické debaty. 

 V roce 2004 přichází na politickou scénu Strana pro Svobodu (PVV). Její leader 

Geert Wilders je mezinárodně známý kritik islámu, který jej nepovažuje za náboženství, 

ale totalitární ideologii. Proto zastává názor, že by se měla minimalizovat anebo 

v lepším případě úplně zakázat další imigrace z mimoevropských států do 

Nizozemského království. Kvůli ostrému vystupování strany PVV vůči islámu a 

přistěhovalectví je strana ve všeobecném povědomí přiřazována k extrémně/radikálně 

pravicovým stranám, které jsou zastoupeny v mnoha evropských zemích jako například 

ve Francii (Národní fronta), anebo v Belgii (Vlámský blok). Wilders sám se však 

označení extrémního pravicového politika brání a prezentuje se jako osoba, která pouze 

říká pravdu a chce ochránit nizozemské a západní hodnoty.  

 Téma Geerta Wilderse a jeho strany PVV jsem si zvolila ze svého zájmu o 

radikalizaci nizozemské společnosti a její politické scény. Nizozemí bylo do nedávné 

doby považováno za zemi, kde bezproblémově fungoval multikulturalismus. Avšak po 

radikalizaci společnosti, která byla reakcí zejména na politickou vraždu Pima Fortuyna, 

se Nizozemí stalo zemí, kde byl změněn přístup k přistěhovalcům od základů jak ze 

strany politiků, tak i ze strany veřejnosti. Druhým důvodem zvolení tématu byl zájem o 

novou stranickou rodinu, která je známá jako extrémní pravice. Tento typ stran je 

relativně novým politickým tématem, a proto je veřejností vnímán velmi široce a 

neurčitě. Proto jsem se rozhodla téma extrémní pravice prozkoumat podrobněji a 

zároveň ho spojit s napjatou politickou situací v Nizozemsku.  
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Cíle a metodologie práce 

 V projektu své bakalářské práce jsem uvedla, že je mým cílem zaměřit se na 

vývoj politické situace v Nizozemí od roku 2002 a také určit, jestli stranu Pima 

Fortuyna (List Pim Fortuyn, dále LPF) a stranu Geerta Wilderse (PVV) lze zařadit 

k radikální pravici. Předpokladem bylo, že v práci zahrnu podrobně i stranu LPF. 

Protože strana LPF působila na nizozemské politické scéně krátkou dobu a po politické 

vraždě Pima Fortuyna se vnitřně rozpadla, není v anglické literatuře dostatečně 

zpracovaným tématem. Proto jsem se rozhodla, že pro účely mé práce bude vhodnější, 

abych se zaměřila pouze na stranu PVV a jejího leadera Geerta Wilderse. 

 Hlavním cílem mé práce je určit, jestli je strana Geerta Wilderse PVV 

zařaditelná k extrémně/radikálně pravicovým populistickým stranám. Za účelem výše 

vytyčeného cíle jsem vybrala teorii radikálně pravicových stran Jense Rydgrena, 

profesora sociologie, který v současné době působí na Stockholmské univerzitě ve 

Švédsku. Teorie definuje tři základní aspekty, kterými tyto strany disponují: radikální, 

pravicový a populistický.  

 Hlavní hypotézou mé bakalářské práce je, že strana PVV se vyznačuje 

radikálním i pravicovým aspektem, avšak chování leadere strany Geerta Wilderse 

neobsahuje žádné populistické znaky. 

 Na základě Wildersových proslovů ze zahraničních cest, dvou interview, 

jednoho z jeho proslovů v dolní sněmovně a také politického programu strany z roku 

2010 budu analyzovat politické názory a postoje strany PVV a jejího leadera. Díky 

podrobnému seznámení se se stranou a její ideologií bude možné určit, jestli strana 

obsahuje všechny tři aspekty a může být označována jako radikálně pravicová 

populistická strana podle Rydgrenovy teorie. 

 Druhým cílem práce je komplexně představit stranu PVV, její vývoj v rámci 

parlamentu a současné postavení na nizozemské politické scéně. Pro zodpovězení této 

výzkumné otázky jsem se rozhodla podrobně zmapovat účast strany PVV 

v parlamentních volbách a její působení v rámci dolní sněmovny nizozemského 

parlamentu. 

 Text je rozdělen do šesti kapitol. V první kapitole představím Rydgrenovu teorii 

radikálně pravicových populistických stran. Druhá část se věnuje Geertu Wildersovi, 

politické straně PVV a její účasti ve volbách. Následující tři kapitoly jsou tematicky 

rozdělené na multikulturalismus, Evropskou unii a islám a obsahují analýzu 
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Wildersových postojů ke každému z témat. V poslední části práce se budu zabývat 

otázkou, jestli se strana PVV soustředí pouze na anti-imigrační politiku, anebo má i jiné 

politické body, které jsou pro ni důležité. 

 Tato práce je vzhledem k danému tématu pojímaná jako případová studie. 

Časové rozmezí bude od roku 2004, kdy byla strana PVV založena, až po rok 2012, kdy 

proběhly v Nizozemsku poslední parlamentní volby. Toto časové vymezení však 

neznamená, že by byl text omezen jenom na toto časové období. Důležitými součástmi 

textu jsou také popisy historického vývoje multikulturalismu v Nizozemí, anebo 

integrace země do struktur Evropské unie, které spadají do období druhé poloviny 20. 

století. 

  

Rozbor literatury 

 Jelikož je Geert Wilders velmi výrazným politikem, který je mezinárodně 

známý, v České republice se o něm lze dočíst v médiích, ale informace jsou pouze 

základní a nepodrobné. Nejen česká média, ale ani čeští politologové se tématu 

radikalizace nizozemské společnosti a Geertu Wildersovi hlouběji nevěnují. I z těchto 

důvodů jsem se proto rozhodla napsat tuto práci a tím rozšířit povědomí tohoto tématu 

mezi politology i veřejností. Hlavními zdroji, ze kterých budu vycházet, jsou především 

angličtí autoři.  

 Pro nastudování teoretické části jsem vycházela ze stěžejního článku Jense 

Rydgrena The Sociology of the Radical Right
1
 a také jeho knihy Movements Of 

Exclusion: Radical Right-wing Populism in The Western World.
2
 Další kniha, která byla 

četně využívána, byla Europe for the Europeans, jejíž autorkou je Ch. S. Liang. Abych 

mohla získat větší nadhled a možnost srovnání s českým kontextem na problematiku 

extrémní pravice, rozhodla jsem svou práci doplnit ještě předními českými odborníky 

na extrémismus, Miroslavem Marešem a Janem Charvátem, a jejich knihami Pravicový 

extrémismus a radikalismus v ČR
3
 a Současný politický extrémismus a radikalismus.

4
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 K obecnému pochopení tématu multikulturalismu mi posloužilo Přistěhovalectví 

a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku
5
 Pavla 

Barši. Avšak k porozumění multikulturalismu, který je v Nizozemí, bylo důležité dílo 

Konec nevinnosti
6
 od autorky Baukje Prins a také Religious Newcomers and the Nation 

State: Political Culture and Organized Religion in France and the Netherlands
7
od 

dvojice autorů Erika Sengerse a Thijla Suniera. 

 Zdroj, který byl pro mou práci zásadní, byla webová stránka Geerta Wilderse 

www.geertwilders.nl, která byla z velké části v anglickém jazyce. Na těchto 

internetových stránkách jsou přístupné všechny Wildersovy proslovy ze zahraničních 

cest a aktualizace o jeho politické straně PVV, které mi pomohly se seznámit s jeho 

politickými postoji a s ideologií strany PVV. Také jsem vycházela z oficiálního 

politického programu strany z roku 2010. 

 Geert Wilders a jeho strana přitahují mnoho nizozemských politologů, proto 

jsem čerpala cenné informace z Koena Vossena, Stijna Van Kessela anebo Petera 

Hylarieda. Politolog Joop Holsteyn a jeho články o volbách pak byli důležitým zdrojem 

pro porozumění současné politické situace v Nizozemí a volebních výsledků strany 

Wildersovy strany PVV. 

 Protože je Wildersova strana poměrně novou, pro svou práci jsem využila 

mnoho internetových stránek novin, které byly české i zahraniční. Přínosné byly 

především podrobnými popisy daných událostí, které se právě odehrávaly na 

nizozemské politické scéně (například volby, tvoření první menšinové koalice, anebo 

následný pád vlády). 

 Z výše uvedeného textu lze říci, že jsem pro svou práci vycházela z velice široké 

škály zdrojů, přičemž velmi důležité byly Wildersovy proslovy, které obsahovaly téměř 

všechny politické postoje, ze kterých pak vycházela ideologie jeho politické strany. 

Avšak k pochopení celého kontextu nizozemské politické scény a extrémní pravice bylo 

nezbytné nastudovat mnoho dalších pramenů, které dělají tuto práci komplexní.  

                                                           
5
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6
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7
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1. Teorie radikálně pravicových populistických stran 

 V této práci bude stěžejní teorie radikální pravice, která byla vytvořena 

stockholmským profesorem Jensem Rydgrenem. Ten definuje radikálně pravicové 

populistické strany jako xenofobní strany, které prosazují ve svých programech 

především etnický nacionalismus a socio-kulturní dominanci majoritní společnosti. Tyto 

strany používají populismus k dosažení svých cílů.
8
 Autor se následně snaží rozvinout 

svou teorii a vysvětlit, v čem spočívá radikální, pravicový a populistický aspekt strany. 

 

1.1 Radikální aspekt strany 

 Radikální aspekt strany se podle Rydgrena vyznačuje dvěma postoji. Prvním je 

odmítnutí demokratického politického režimu. Místo demokratického režimu navrhují 

svou vlastní alternativu. Druhým postojem je pak zachování demokracie, ačkoliv 

součástí toho je i popírání některých z jejích základních principů, ke kterým lze řadit 

universalismus anebo rovnost všech lidí.
9
 Na základě jednoho či druhého postoje 

 Rydgren dělí strany na extrémní a radikální. A přestože se radikalismus od 

extrémismu většinou v anglicky mluvících zemích nerozlišuje, Rydgren tyto pojmy 

jasně vymezuje.  

 Podle něj je extrémní strana chápana jako strana, která se pohybuje mimo 

politickou arénu. Hlavním cílem tohoto typu strany je odmítnutí demokratického 

režimu, který chce nahradit svou vlastní alternativou. Radikální strana je Rydgrenem 

definována jako strana, která se pohybuje uvnitř politické arény a pravidelně se účastní 

voleb. Na rozdíl od extrémní strany se snaží demokratickým způsobem dosáhnout moci 

a podílet se na vládnutí v rámci demokratických institucí. Tento typ strany je pro 

zachování demokracie, ale je proti některým z jejich základních principů, ke kterým lze 

řadit výše zmíněný universalismus anebo rovnost všech lidí.
10

 

 Podobnou definici obou pojmů sdílí i čeští politologové, Miroslav Mareš i Jan 

Charvát. Ten říká, že extrémismus nemá přesnou definici. Chápe ho jako „střechový 

pojem pro všechny ideologie, které vystupují proti stávajícímu režimu, ať pravice či 

                                                           
8
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levice.“
11

 Dodává však, že všeobecně je za tento pojem považována jakákoliv aktivita či 

postoj, které jsou zásadně proti ústavě, demokracii a obecně proti jejím základním 

principům.
12

 Podobně chápe extrémismus i Mareš. Jím používaná tzv. teorie 

extrémismu
13

 jej definuje jako „antitezi k demokratickému ústavnímu státu, k označení 

antidemokratických názorů a činností.“
14

 Radikalismus popisují čeští autoři jako postoj, 

který si klade za cíl rozsáhlé změny ve společnosti, ale zároveň chce demokracii 

zachovat.
15

 

 

1.2 Pravicový aspekt strany 

 Základním rysem radikálně pravicových populistických stran je idea etnického 

pluralismu. Jeho zastánci jsou toho názoru, že je nutné ochránit národ, hodnoty a tradice 

od jiných kulturních vlivů. Národní kultura je v tomto případě prezentována jako 

homogenní a stálá, stejně jako kultura cizího národa.
16

 Společnosti by měly usilovat o 

zachování své vlastní identity a neměly by se navzájem ovlivňovat. Hlavním 

stanoviskem etnických pluralistů je, že kultury nemusí být nutně v hierarchickém 

uspořádání, avšak jsou ze své podstaty odlišné a zcela neslučitelné.
17

 V případě, že by 

se různé kulturní skupiny začaly mezi sebou ovlivňovat, mohlo by dojít k jejich střetu,
18

 

anebo dokonce zániku.
19

 Co se otázky občanství týče, mělo by podle nich být založené 

na etnickém původu jedince.
20

 

 Pravicově populistické strany staví svoji image na takzvané politice identity. 

Varují před masovou imigrací muslimů a dalších přistěhovalců z méně rozvinutých 
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 CHARVÁT, Jan (2007). Současný politický extrémismus a radikalismus. Praha: Portál, s. 11. 
12

 Definice podle německého spolkové úřadu. CHARVÁT, Jan (2007). Současný politický extrémismus a 
radikalismus. Praha: Portál, s. 10. 
13

 Teorie extrémismu, kterou Mareš uvádí ve svém rozsáhlém díle Pravicový extrémismus a radikalismus 
v ČR, není všeobecně uznávanou teorií, ovšem zastřešuje analýzy, data a výzkumy dané k tomuto tématu 
a hlavní dva představitelé se snaží na základě výsledku dospět ke všeobecně platným závěrům. 
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Principal, s. 
15
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of Exclusion. New York: Nova Science Publishers, s. 8-10. 
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 RYDGREN, Jens (2007). The sociology of the Radical Right. Annual Review of Sociology. Vol. 33, no. 1, s. 
243-245.   
18

 Například Geert Wilders varuje, že v případě, že islámské právo šarí’a pronikne do Evropy, hrozí jejím 
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244. 
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zemí (například východní Evropy). Ve své rétorice často upozorňují na hrozbu ze 

strany islámu, kterou staví do opozice k liberálním hodnotám západní/evropské 

společnosti. Největší obavou je pro ně ohrožení své vlastní identity, avšak nejen ze 

strany přistěhovalců, ale také nadnárodních organizací. 

 Podle pravicových populistů jsou imigranti velkým společenským problémem, a 

to hned z několika důvodů. Prvním z nich je ohrožení národní identity, která se dostává 

do konfliktů právě s muslimskými přistěhovalci. Islám a evropské hodnoty, založené na 

liberální demokracii a křesťanské tradici, jsou diametrálně odlišné, a to bude 

způsobovat řadu problémů mezi majoritní společnosti a muslimskou menšinou. Druhým 

zásadním problémem je vysoká míra kriminality, která je často spojována právě 

s přistěhovalci. Další otázka se týká nezaměstnanosti. V první řadě se jedná o vysokou 

nezaměstnanost uvnitř etnické menšiny (v případě analyzovaného Nizozemska se to 

týká Maročanů), dále je pak důsledkem zaměstnávání přistěhovalců zvyšující se 

nezaměstnanost vlastních obyvatel. Posledním silným argumentem, který se uvádí, je 

zneužívání bohatství západních států.
21

 Často jsou totiž přistěhovalci špatně integrovaní 

a spoléhají na sociální systém státu. 

 Tyto strany se dále staví nepřátelsky i vůči nadnárodním aktérům. Jejich hlavní 

výtkou je neustále narůstající pravomoc mezinárodních organizací, které ohrožují 

suverenitu národního státu, zatímco oni sami by upřednostňovali silný národní stát, 

který bude mít hlavní rozhodující slovo. Důležitý je i požadavek na národní 

soběstačnost.
22

 Mezinárodní organizace mají podle radikálně pravicových 

populistických stran mnoho rozhodovacích pravomocí, a proto mohou v některých 

případech jednat i proti zájmům státu.  

 Co se týče současné situace, největší kritika je zaměřena na Evropskou unii, 

která postupem času získává mnoho rozhodovacích pravomocí a má tendenci dále se 

integrovat. Dalšími organizacemi, které jsou kritizované radikálně pravicově 

populistickými stranami, můžou být Severoatlantická Aliance, Organizace Spojených 

národů anebo jiné mezinárodní ekonomické organizace jako je Světová banka, či 

Mezinárodní měnový fond.  
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 RYDGREN, Jens (2007). The sociology of the Radical Right. Annual Review of Sociology. Vol. 33, no. 1, s. 
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1.3 Populistický aspekt 

 Většina politologů se shoduje na tom, že populismus je dnes hlavním atributem 

radikální pravice. Populističtí politici vnímají a prezentují společnost jako dvě 

homogenní antagonické skupiny; na jedné straně „zkorumpovanou elitu,“ na straně 

druhé pak „obyčejné lidi.“ Obviňují establishment z toho, že jedná pouze ve svůj vlastní 

prospěch. Populisté se snaží vystupovat jako zástupci obyčejných lidí, kteří znají jejich 

skutečné potřeby a mluví pravdu. Jimi prosazovaný způsob, jakým se mohou občané 

více podílet na rozhodovacím procesu, je přímá demokracie.
 23

 

 Mareš tvrdí, že populismus je v prvé řadě politickou strategií, kterou populisté, 

ať pravicoví, či levicoví, užívají k dosažení moci. K získání podpory veřejnosti 

využívají strach a předsudky, které uměle vyvolávají tím, že otevřeně mluví o 

imigrantech a zkorumpované elitě.
24

 Záměrně zmiňují kriminalitu a vysokou 

nezaměstnanost v rámci přistěhovaleckých skupin, vypráví o negativních faktech napříč 

etnickými komunitami a odvolávají se na nespravedlnost a nečinnost současné vlády.
25

 

 Populisté používají lidový styl mluvy, současně glorifikují obyčejné občany, 

využívají metaforická přirovnání a vypráví vtipy. Pravicový populistický politik se 

snaží přiblížit obyčejným lidem a vzbudit dojem, že je jedním z nich, nikoliv jedním 

z mainstreamových politiků, kteří patří ke „zkorumpované elitě.“ Vystupuje 

sebevědomě, v mnoha případech je vnímán jako velice charismatická osoba.
26

 

 Kombinace všech tří aspektů tvoří nový typ strany, kterou Rydgren nazývá 

radikální pravicovou populistickou stranickou rodinou. Na základě jasně definovaných 

aspektů je možné určit, zda určitou politickou stranu lze být přiřadit k radikální pravici 

či nikoliv, v tomto případě se budu podrobně zabývat Wildersovou stranou PVV. 

  

                                                           
23

 VOSSEN, Koen (2010). Populism in the Netherlands after Fortuyn: Rita Verdonk and Geert Wilders 
Comared. Perspetive on European Politics and Society. Vol. 11, no. 1, s. 24. 
24

 CHARVÁT, Jan (2007). Současný politický extrémismus. Praha: Portál, s. 72. 
25

 RYDGREN, Jens (2007). The sociology of the Radical Right. Annual Review of Sociology. Vol. 33, no. 1, s. 
243-244. 
26

 VOSSEN Koen (2010). Populism in the Netherlands after Fortuyn: Rita Verdonk and Geert Wilders 
Compared. Perspetive on European Politics and Society. Vol. 11, no. 1, s. 25. 
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2. Strana pro svobodu 

2.1 Geert Wilders 

 Geert Wilders se narodil 6. září roku 1963 v nizozemském městě Venlo. Byl 

vychován v křesťanské rodině, ale v mládí se rozhodl katolickou církev opustit a od té 

doby je ateistou. Před vstupem do politiky pracoval ve zdravotnictví, ale v roce 1990 

začal působit jako asistent v parlamentu pro Liberální stranu VVD. V té době se začala 

vytvářet jeho první politická přesvědčení a postupně získával cenné zkušenosti 

z politického prostředí. Do Liberální strany VVD vstoupil v roce 1998 a téhož roku byl 

poprvé zvolen ve všeobecných volbách jako poslanec. Od té doby se stává skutečně 

profesionálním poslancem, který je v každých volbách zvolen do parlamentu. Vstupem 

do strany měl možnost skutečně se rozvíjet a pochytit mnoho nacionálních a radikálních 

názorů a to zejména od Fritse Bolkensteina, tehdejšího předsedy Liberální strany. 

Bolkenstein byl prvním politikem, který otevřeně začal kritizovat holandský 

multikulturalismus.
27

 

 Přestože právě Bolkenstein měl na Wilderse na začátku jeho kariéry obrovský 

vliv, časem se Wildersovy názory začaly výrazně odlišovat. Skutečný zlom mezi 

Wildersem a Liberální stranou, který nastal v roce 2004, byl zapříčiněn rozdílným 

postojem Bolkensteina a Wilderse na případný vstup Turecka do Evropské unie. 

Zatímco předseda liberálů souhlasil s možností rozšíření Evropské unie o další (ačkoliv 

muslimskou) zemi, Wilders dodnes vystupuje jako zarytý odpůrce takové myšlenky. 

Rozkol mezi dvěma politiky vyústil v odchod Wilderse ze strany v roce 2004, kdy se z 

něj stal nezávislý poslanec. Téhož roku se rozhodl založit svoji vlastní politickou stranu 

Partij voor de Vreijheid (PVV), její anglický název je Party for Freedom, volně 

přeloženo Strana pro svobodu.
28

 

 Dnes je Geert Wilders považován za jednoho z nejkontroverznějších evropských 

politiků, kterému je občas přezdíváno „nejblonďatější člověk od dob Marilyn 

Monroe.“
29

 Jeho popularita se zakládá zejména na otevřených postojích a agresivní 

rétorice proti islámu a masové imigraci muslimů do Evropy, respektive Nizozemí. 

Jedním z jeho nejslavnějších výroků je přirovnání koránu k Mein Kampfu. Islám je 
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 VOSSEN, Koen (2011). Classifying Wilders: The Ideological Development of Geer Wilders and His Party 
for Freedom. Politics. Vol. 31, no. 3, s. 180-181. 
28

 Ibidem, s. 179-180. 
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 Viz příloha č. 1. 
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podle jeho slov „totalitární ideologií,“ která je stejně nebezpečná jako komunismus a 

nacismus. Mezinárodní pozornost si získal vydáním svého kontroverzního anti-

koránského filmu Fitna (2008).
30

 Jeho popularitu dokazuje i fakt, že byl holandskými 

médii zvolen politikem roku 2007.
31

 

Na druhou stranu Geert Wilder kvůli svým kontroverzním výrokům dostává 

mnoho výhružek smrti. Proto je dnes nejstřeženějším nizozemským politikem, který 

přespává každou noc na jiných místech a který nemá dokonce ani trvalé bydliště. Se 

svoji ženou, někdejší maďarskou diplomatkou Krizstina Wilders, se může vídat jenom 

jednou týdně.
32

 Vysoká míra nebezpečí však není zřejmě tak velká jako jeho 

přesvědčení o hrozbě islámu. Proto je i dnes velice aktivním politickým představitelem, 

který kromě účastí na nizozemské politické scéně vyjíždí často na zahraniční cesty, aby 

získal nové příznivce a obhajoval své myšlenky. 

 

2.2 Strana pro svobodu (Partij voor de Vreijheid) 

Strana pro svobodu (PVV) byla založena Geertem Wildersem v roce 2004. Její 

členy ze začátku tvořili nezávislí poslanci, kteří si před založením strany říkali Group 

Wilders. Je známá zejména jako strana s jedním politickým tématem: anti-imigrační 

politikou, která ostře vystupuje proti islámu a muslimským přistěhovalcům. Jejím 

hlavním cílem je ochrana nizozemských (západních) hodnot a národní identity, které 

jsou podle ní ohroženy „vlnou tsunami cizích kultur.“
33

 Proto je součástí stranického 

loga pták, který obsahuje národní barvy nizozemské vlajky.
34

 Jako nová strana se 

dokázala relativně rychle a úspěšně dostat na politickou scénu. Od svého založení se jí 

podařilo při každých volbách obhájit své místo v dolní sněmovně.
35

 

 Jediným oficiálním členem strany PVV je Geert Wilders,
36

 který je od jejího 

počátku také jejím leaderem. Wilders svou stranu od jejího vzniku budoval 

metodologicky. Na veřejnosti se netají tím, že se poučil z mnoha chyb, kterých se 

                                                           
30

 VOSSEN, Koen (2010). Populism in the Netherlands after Fortuyn: Rita Verdonk and Geert Wilders 
Compared. Perspectives on European Politics and Society. Vol. 11, no. 1, s. 22-23. 
31

 Dostupné z < http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11443211> 
32

 ROOYACKERS, Ilse N.; VERLUYTEN, Maykel (2012). Mobilizing support for the extreme right: A 
Discursive Analysis of Minority Leadership. British Journal of Social Psychology. Vol. 51, s. 134. 
33

 Ibidem, s. 22-23. 
34

 Viz příloha č. 2. 
35

 Viz příloha 3. 
36

 Wilders nechce ohrozit svou vůdčí úlohu ve straně, proto jestliže má strana pouze jednoho oficiálního 
člena, tomu strategicky předchází. 
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dopustil jeho předchůdce Pim Fortuyn. Ten nabíral své stranické kolegy skrze známosti, 

ale ne podle politického přesvědčení.
 37

 

 Na rozdíl od Pima Fortuyna Wilders rozhoduje o přijetí do strany na základě 

rozhovorů, které vede s každým zájemcem. Po svých kolezích vyžaduje pevný 

ideologický základ, který se shoduje s ideologií strany. Jednou z podmínek pro vstup je 

také, že zájemci nesměli v minulosti spolupracovat s žádnou z mainstreamových stran. 

Členové strany jsou většinou z řad pracovníků veřejného prostoru, jako je armáda, 

policie anebo školství.
38

 Kromě selekce svých kolegů má Geert Wilders hlavní slovo ve 

všech oblastech počínaje ideologií, přes obsah politického programu strany, po 

plánování politické strategie v předvolebních kampaních.
39

 

 Wildersova strana se vyznačuje silnou stranickou disciplínou. Aby zvýšil 

identifikaci svých kolegů s ideologií strany, Geert Wilders osobně organizuje školení 

každý týden. Strana PVV na veřejnosti vystupuje jednotně a její členové se o straně 

nikdy nevyjadřují negativním způsobem. Jestliže je jedna ze zásad členem porušena, 

Geert Wilders mu dává trest, například se nesmí vyjadřovat na veřejnosti. Za chyby 

svých straníků bere Wilders osobní odpovědnost.
40

 

 

2.3 Parlamentní volby 2006 

 Nizozemské parlamentní volby v roce 2006 byly předčasnými volbami po vládní 

krizi způsobené poslankyní ze strany VVD Ayaan Hirsi Ali. Poslankyně byla zvolena 

do dolní sněmovny, aniž by měla nizozemské občanství. Nizozemská veřejnost byla 

v šoku a v důsledku těchto událostí padla vláda složená z Křesťanské demokratické 

výzvy (CDA), liberální Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) a D´66.
41

 

 Volby v roce 2006 byly debutem strany PVV a měly rozhodnout o jejím dalším 

směrování. Zásluhou Wildersových výroků o islámu a multikulturalismu, které byly od 

Fortuynovy a Van Goghovy smrti hlavními tématy veřejné diskuse, se strana dokázala 

                                                           
37

 LANGE, Sarah L. de; ART, David (2011). Fortuyn versus Wilders: An Agency-Bases Approach to Radical 
Right party Building. Western European Politics.Vol. 34, no. 6, s. 1232. 
38

 LANGE, Sarah L. de; ART, David (2011). Fortuyn versus Wilders: An Agency-Bases Approach to Radical 
Right party Building. Western European Politics.Vol. 34, no. 6, s. 1238-1240. Viz příloha č. 4. 
39

 VOSSEN, Koen (2011). Classifying Wilders: The Ideological Development of Geer Wilders and His Party 
for Freedom. Politics. Vol. 31, no. 3, s. 180-181. 
40

 LANGE, Sarah L. de; ART, David (2011). Fortuyn versus Wilders: An Agency-Bases Approach to Radical 
Right party Building. Western European Politics.Vol. 34, no. 6, s. 1244. 
41

 HOLSTEYN, Joop J. M. (2007) The Dutch Parliamentary Elections of 2006. Western European Politics. 
Vol. 30, no. 5, s. 1139. 



14 

 

dostatečně dostat do povědomí voličů. Vedle multikulturalismu získala strana PVV 

hlasy voličů v důsledku národního referenda o Ústavě pro Evropu, kterou strana 

jednoznačně odmítla.
42

 

 Volby tehdy vyhrála Křesťanská demokratická výzva (CDA) s 26.5% a získala 

celkově 41 křesel v parlamentu. Následovaly Strana práce (PvdA) s 21.2% a liberální 

strana VVD s 14.7%. Wildersova strana PVV v prvních volbách, kterých se zúčastnila, 

získala 9 křesel, s celkovým výsledkem 5.9%.
43

 

  

2.4 Parlamentní volby 2010 

 Další vládní krize vznikla v roce 2010, rok před řádnými volbami. Vládní strany 

(CDA, PvdA a malá strana Křesťanské unie CU) se neshodly na prodloužení mandátu 

nizozemské mise v jedné z afghánských provincií.
44

 

 Hlavní téma voleb bylo řešení finanční krize, stejně jako zdravotnictví. 

Wildersovi se po vydání filmu Fitna a soudním procesům podařilo prosadit jako 

předmět předvolebních diskuzí problematiku přistěhovalectví a integrace menšin.
45

 

 Volební výsledky byly stejně tak překvapivé jako povolební formulace vlády. 

Oficiálním vítězem se stala liberální strana VVD, která získala 20.5% voličských hlasů. 

Na druhém místě byla strana PvdA, která měla o necelé procento méně a získala 

19.6%.
46

 Neoficiálním vítězem se stala právě strana PVV, která oslovila 15.5% voličů a 

získala 24 křesel v parlamentu.
47

  Tehdy si politici začali plně uvědomovat 

nespokojenost voličů, kteří svými hlasy proměnili Wildersovu stranu v třetí 

nejúspěšnější stranou voleb a ta předběhla dlouhodobě úspěšnou stranu CDA.
48

 

 

                                                           
42

 STARTIN, Nick; KROUWEL, André (2013). Euroscepticism Re-galvanized: The Consequences of the 2005 
French and Dutch Rejections of the EU Constitution. Journal of Common Market Studies. Vol. 51, no. 1, s. 
71. 
43

 HOLSTEYN, Joop J. M. (2007) The Dutch Parliamentary Elections of 2006. Western European Politics. 
Vol. 30, no. 5, s. 1143. Viz příloha 5. 
44

 HOLSTEYN, Joop. J. M. (2011). The Dutch parliamentary Election of 2010. Western European Politics. 
Vol. 34, no. 2, s. 412. 
45

 Ibidem, s. 414-415. 
46

 Ibidem, s. 413. 
47

 Viz příloha č. 6. 
48

 HYLARIDES, Peter (2011). The Netherlands and its Minority Government. Contemporary Review, Vol. 
293, no. 1700, s. 40.  
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2.4.1 Menšinová vláda s tichou podporou 

 Po dlouhých 126 dnech jednání mezi stranami bylo překvapivě dosaženo 

dohody. Poprvé v novodobé historii Nizozemí byla vytvořena menšinová vláda složená 

z liberálů VVD a CDA. Tyto dvě strany měly dohromady 52 poslaneckých křesel 

v dolní sněmovně. Aby však získaly většinu, domluvily se na tiché podpoře Wildersovy 

strany PVV, která jim pomohla vytvořit těsnou většinu v dolní sněmovně (76 

poslanců).
49

 

 Dohoda mezi stranami se vztahovala na vládu pouze liberálů VVD a CDA, 

Wildersova strana neměla obsadit žádné ministerské křeslo. I přesto bylo pro stranu 

PVV výhodné stát se spojencem nastávající vlády, protože budoucí premiér Mart Rutte 

(VVD) přislíbil projednat některé z Wildersových požadavků.
50

 

 Prvním klíčovým ústupkem byla tolerance Geertu Wildersovi nazývat islám jako 

politickou ideologií, zatímco vládní strany ji stále označovaly za náboženství. Dalším 

příslibem byl kompletní zákaz nošení burek a také zákaz nošení šátků pro zaměstnance 

v policejních sborech a soudnictví. Rutte se Wildersovi rovněž zavázal k projednání 

otázek týkajících se možnosti odebrání nizozemského občanství přistěhovalcům, kteří 

se dopustí závažného kriminálního činu.
51

 

 Proč se však strana PVV nestala součástí koalice, navíc když v Nizozemí je 

trojkoalice tradicí? Dohoda o spolupráci s Wildersem byla již tak považována za 

odvážný a kontroverzní krok Marka Rutta. Strana PVV se vyznačuje svou ostrou anti-

imigrační politikou. Důsledkem reputace s ní nejsou jiné politické strany ochotny 

spolupracovat. Stranu můžeme označit podle Sartoriho definice jako anti-systémovou 

stranu.
52

 Geert Wilders zajisté disponuje i vyděračským potenciálem, protože dokázal 

v následujících měsících vyvolat debatu o dvojím občanství poslanců anebo prosadit 

návrh zákazu burek či nošení šátků, které by za jiných okolností nebyly součástí vládní 

agendy a tím výrazně ovlivnit směřování vládní politiky. Svůj vyděračský potenciál 

završil pádem vlády o dva roky později. 

                                                           
49

 HOLSTEYN, Joop. J. M. (2011). The Dutch parliamentary Election of 2010. Western European Politics. 
Vol. 34, no. 2, s. 417-418. 
50

 Dostupné z <http://www.rnw.nl/english/article/dutch-coalition-agreement-whats-it-wilders>. 
51

 Ibidem.  
52

 Anti-systémovou stranu definuje Sartori jako stranu, která nemá žádného přirozeného koaličního 
partnera, jiné politické strany s ní nechtějí spolupracovat. V parlamentu má však své stálé místo a je 
poměrně významně zastoupena, proto disponuje tzv. vyděračským potenciálem. 
SARTORI, Giovanni (2005). Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. Praha: Centrum pro studium 
demokracie a kultury. 
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2.4.2 Pád vlády 

 Menšinová vláda VVD a CDA fungovala do dubna roku 2012. Tehdy se vládní 

strany nedohodly s PVV na rozpočtových škrtech. Vláda navrhovala snížit rozpočet 

státu na další rok o 16 mld. eur, aby splnili deficit pod 3% státního HDP. Chtěla tak 

udržet ekonomickou stabilitu země, která vedle Německa, Lucemburska a Finska má 

důvěru téměř všech ratingových agentur.
53

 

 Wilders s návrhy vlády však nesouhlasil s vyjádřením, že „opatření, která diktuje 

Brusel, ničí nizozemskou kupní sílu příliš… Moje loajalita je v první řadě Nizozemí a 

ne Bruselu. Jsme páni našeho vlastního domu, v naší zemi.“
54

  

 Ve Wildersově vystupování lze vypozorovat několik populistických rysů. Za 

prvé Wilders takto staví sebe do opozice s Bruselem i mainstreamovými stranami. Chce 

dokázat, že Evropská unie diktuje podmínky, které jsou proti zájmům nizozemského 

národa a zároveň to jsou vládní strany, které spolupracují s Bruselem. Za druhé 

Wildersova strana se prezentuje jako jediná strana, která chrání suverenitu státu a 

reprezentuje to, co si „Nizozemci opravdu přejí.“
55

 Avšak jeho předpoklad, že národ je 

jednotný ve svém stanovisku k Evropské unii, není ničím podložen. 

 Kvůli straně PVV tedy 23. 4. 2012 padla tehdejší vláda premiéra Marka Rutte. 

Nové volby byly vypsány na podzim téhož roku.
56

 

 

2.5 Parlamentní volby 2012 

 Hlavním tématem voleb byla krize v Evropské unii a postoj Nizozemí k ní v 

nadcházejícím období. Geert Wilders zvolil anti-evropskou kampaň a těsně před 

volbami vydal dvouminutové video, ve kterém ostře kritizuje Evropskou unii. 

Poukazuje na problematiku řecké krize, Kypru, Španělska a dodává, že to jsou právě oni 

(Nizozemci), kdo musí splácet miliardy eur za tyto státy. Viní Evropskou unii z 

islamizace Evropy, protože „nutí“ národní státy otevírat hranice imigraci. V závěru 

videa vyzývá nizozemský národ, aby vystoupil z eurozóny i Unie.
57

 

                                                           
53

 Dostupné z <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17811509>  
54

 Dostupné z <http://www.robert-schuman.eu/doc/oee/oee-795-en.pdf>  
55

 ROOYACKERS, Ilse N.; VERLUYTEN, Maykel (2012). Mobilizing support for the extreme right: A 
Discursive Analysis of Minority Leadership. British Journal of Social Psychology. Vol. 51, s. 140-141. 
56

 Dostupné z <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=742172> 
57 Dostupné z <http://www.geertwilders.nl/index.php/in-english-mainmenu-98/in-the-press-mainmenu-

101/77-in-the-press/1798-a-referendum-on-the-eu-in-the-netherlands>  
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 Vítězství ve volbách připadlo po dlouhé době dvěma tradičním stranám z levice 

i pravice. Liberální strana VVD Marka Rutta získala celkem 26.6% voličů, v přepočtu 

41 poslaneckých mandátů. Těsně za ní byla tradiční levicová Strana práce PvdA, která 

uspěla s 24.7% (39 míst). Strana PVV skončila opět na 3. místě, avšak její propad u 

voličů byl viditelný. Wildersova strana získala 15 poslaneckých křesel. Její celkový 

výsledek byl 10.1% hlasů, o 5% méně než v roce 2010.
58

 Geert Wilders svou porážku 

ve volbách komentoval slovy, že bude svou zemi dál „chránit před Evropou, masovými 

přistěhovalectvím a evropským superstátem.“
59

 Voliči tedy dali jasný signál 

k proevropskému směřování země. 

 Povolební koalice vznikla z dvou vítězných stran, PvdA a VVD a v jejím čele je 

opět Mark Rutte. Velké strany mají podobný názor na směřování Nizozemí v Evropské 

unii, protože se shodují na stabilizaci ekonomické situaci země tím, že dodrží pravidla 

Unie (deficit pod 3% HDP) a přesvědčí tak ratingové agentury, že ekonomika země je 

stabilní.
60

 

 Povolební tvorba koalice ani v nejmenším nepočítala s možností, že by byla 

strana PVV pozvána k jejímu formování. Za prvé PvdA i VVD dokázaly vytvořit 

většinu v dolní sněmovně, za druhé se strana Geerta Wilderse ukázala jako strana 

nespolehlivá a neústupná. V zemi, kde je silně zakotven princip konsenzu,
61

 je podobné 

chování strany nepřijatelné a je tedy otázkou, jestli v budoucnosti bude strana PVV 

schopna zúčastnit se vládních koalic anebo nikoliv. 

  

                                                           
58

 Viz příloha č. 7. 
59

 Dostupné z <http://zpravy.ihned.cz/c1-57462160-nizozemske-volby-ovladly-proevropske-strany-
populista-wilders-propadl> 
60

 HYLARIDES, Peter (2011). The Netherlands and its Minority Government. Contemporary Review, Vol. 
293, no. 1700, s. 48. 
61

 ŘÍCHOVÁ, Blanka a kol. (2009). Západoevropské politické systémy: komparace politických systémů. 
Vyd. 1. Praha: Oeconomia, s. 120. 



18 

 

3. PVV a otázka multikulturalismu 

3.1 Multikulturalismus v Nizozemsku 

 První vlna mimoevropské migrace do Nizozemí začala podobně jako u jiných 

evropských států na konci druhé světové války, v rámci počátku procesu dekolonizace. 

V roce 1949 získala nezávislost dnešní Indonésie, ze které, stejně jako z další 

nizozemské kolonie Surinam, začali proudit první muslimští přistěhovalci. 

 Další migrační proces se odehrával mezi 60. a 70. lety, kdy Nizozemsko čelilo 

nedostatku pracovních sil. Proto přicházeli imigranti z Turecka a Maroka, kteří se stali 

levnou pracovní silou země. Nemalou součást tureckých přistěhovalců tvořili i 

Kurdové.
62

 

 V téže době se do Nizozemska dostaly i jiné migrační skupiny, které žádaly o 

politický azyl z důvodů politické nestability v jejich rodné zemi. O politický a 

náboženský azyl také žádali uprchlíci z Egypta či Sýrie.
63

 Z muslimských skupin, které 

jsou zastoupeny v Nizozemí, je rovněž třeba zmínit „přistěhovalce“ z Nizozemských 

Antil.
64

 

 Z dnešní šestnáctimilionové populace Nizozemí tvoří mimoevropští 

přistěhovalci přibližně 17%. Největší skupinou jsou Indonésané (2.4%), následovaní 

Turky (2.2%), Maročany (2%) a Surinamci (2%). Ostatní přistěhovalci pak tvoří 

přibližně 4.8%.
65

 

 V návaznosti na první velké přistěhovalecké vlny se v Nizozemí začala vyvíjet 

politika multikulturalismu. Kvůli dlouhé tradici segmentované společnosti se vytvořil 

podobný přístup k jednotlivým etnickým skupinám. Kladl se velký důraz na práva 

etnických menšin. Každá komunita měla právo na svou kulturní a náboženskou 

odlišnost.
66

 Podobně jako v době konsociační demokracie měly náboženské skupiny 
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 KONING, De Martijn (2012). Netherlands. In NIELSEN, Jorgen S.; AKGONUL, Samim; ALIBASI, Ahmet. 
Yearbook of Muslims in Europe, Volume 4. Leiden: Brill Academic Publishers, s. 243. 
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 Ibidem, 243-244. 
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 Nizozemské Antily byly integrovanou součástí Nizozemského království do roku 2010, avšak tři 
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velkou autonomii.
67

 Komunity měly možnost zakládat své vlastní školy, jejich členové 

se mohli na veřejnost oblékat podle svých kulturních norem a praktikovat svobodně své 

vyznání.
68

 Tento druh multikulturalismu lze nazývat multikulturalismem 

komunitaristickým.
69

 Respekt a tolerance měly zajišťovat harmonické soužití mezi 

většinovým obyvatelstvem a etnickými menšinami. Vlády na druhou stranu 

předpokládaly, že podobně tak jako ony ponechaly prostor a možnost etnickým 

skupinám k seberealizaci, budou i přistěhovalci tolerovat základní hodnoty nizozemské 

společnosti. 

 

3.1.1 Změna politiky v 80. letech 

 Komunitaristický multikulturalismus nevydržel dlouho, neboť si politici začali 

uvědomovat důsledky tohoto přístupu. V 70. a 80. letech byly etnické skupiny mnohdy 

na okraji společnosti a měly problém se integrovat. Hlavním důvodem, proč se začala 

přehodnocovat dosavadní politika, bylo zjištění, že z dočasných imigrantů se stali stálí 

obyvatelé. Politici se tehdy rozhodli pro nový směr a v roce 1983 změnili multikulturní 

politiku na politiku etnických menšin. Tento program byl zaměřen hlavně na Turky, 

Maročany, východní Evropany apod.
70

  

 Byla přijatá nová opatření, jejichž hlavním cílem byla alespoň částečná integrace 

přistěhovalců do nizozemské společnosti. Například bylo schváleno volební právo do 

obecního zastupitelství pro obyvatele bez občanství. Dále se snížily podmínky pro 

získání občanství a zavedly se nové vzdělávací programy pro menšiny. I přes tento obrat 

v přístupu byl menšinám ponechán stále velký prostor pro uchovávání své vlastní 

kultury, tradic a náboženských praktik.
71
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3.1.2 Integrační politika v 90. letech 

 V 90. letech došlo k dalšímu přehodnocení postoje k přistěhovalcům. Na žádost 

vlády vytvořila v roce 1989 Vědecká rada pro vládu (Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid) zprávu Immigrant Policy Report.
72

 Z vypracovaných dat bylo zřejmé, 

že imigranti mají velké obtíže integrovat se do pracovního trhu. Jejich segregace byla 

také zapříčiněna fyzickým oddělením od většinové společnosti. Místo aby se jednotlivé 

skupiny začlenily do nizozemské společnosti, zůstávaly uzavřenými a izolovanými.
73

 

 Vláda purpurové koalice
74

 se tehdy rozhodla pro ještě výraznější krok směrem k 

větší integraci. Proto v roce 1994 změnila dosavadní název Politiky menšin na 

Integrační politiku.
75

 Viditelným rozdílem byl přesun z komunitarismu 

k libertarianismu, tedy místo prosazování práv menšin se Nizozemci rozhodli 

upřednostňovat práva jedince. Byl to proces začlenění jednotlivce a nikoliv už celých 

etnických komunit.
76

 Vláda schválila povinné kurzy holandštiny a základů nizozemské 

společnosti, které nebyly dotovány vládou, ale bylo povinností každého jedince hradit je 

z vlastních nákladů. Hlavní motivací a zároveň odstrašovacím nástrojem byly závěrečné 

zkoušky, které rozhodovaly o jejich přístupu k sociálním výhodám státu. Klíčovým 

předpokladem bylo, že pokud budou přistěhovalci integrováni do nizozemské 

společnosti kulturně, bude pro ně mnohem snazší uspět v socio-ekonomické sféře.
77

 

 

3.2 Wildersova kritika multikulturalismu 

 Geert Wilders společně se svoji stranou je jednoznačným odpůrcem 

multikulturní společnosti. Multikulturalismus jako politický projekt evropských vlád 

pro něj znamená selhání, které otevřelo prostor řadě sociálních problémů a kulturních 
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střetů.
78

 Jednotlivé evropské vlády se podle jeho strany stavěly k problematice 

přistěhovalectví velice benevolentně.  

 Strana PVV se silně staví proti přístupu vlád jednat s etnickými skupinami jako 

„v rukavičkách.“ Ve svých proslovech Wilders velmi rád cituje evropské státníky, kteří 

otevřeně přiznali, že multikulturalismus v jejich zemích selhal. Politickou elitu viní z 

kulturního relativismu, což zjednodušeně znamená, že jsou si „všechny kultury rovné.“ 

On sám však odmítá kulturní relativismus s tím, že „kultury si nejsou rovné, odlišují se 

od sebe, protože jejich kořeny jsou jiné.“
79

 

 Evropské národní kultury však považuje za stejně hodnotné, protože jsou 

všechny primárně založené na křesťanských a judaistických hodnotách, jsou z jedné 

„evropské rodiny.“ I přes svůj společný základ má však každý národní stát svou vlastní 

identitu, kterou by si měl uchovat. Wilders dochází k závěru, že národní stát má právo 

na stanovení vlastních pravidel, určení své kultury jako té dominantní a její ochranu 

před vnějšími vlivy.
80

  

 Wilders vnímá kulturu podobně jako etničtí pluralisté, tedy že má svého ducha, 

historii, společné hodnoty, její podoba je pevně daná a taková by se měla uchovávat.
81

 

Nepřipouští žádné vlivy, naopak vyzdvihuje odlišnosti, které vedou ke kulturnímu 

střetu. Jeho názory se od Rydgrenova chápání etnického pluralismu odlišují v tom, že 

neuznává kultury jako stejně hodnotné, naopak je přesvědčený o podřadnosti islámu. 

Kromě politického establishmentu má také tendenci svalovat vinu za neúspěch 

multikulturalismu na levici. Politicky nekorektně se vyjádřil, že imigrace je největším 

„koníčkem“ levicových politiků, za který „obyčejní lidé“ utrácejí peníze.
82

  

 Ve svém projevu se nechal slyšet, že „levicoví multikulturalisté jsou pro každou 

novou islámskou školu, pro každou novou mešitu… Univerzity, kostely, obchodní 

společnost, média i politici, ti všichni zrazují naše těžko vybojované svobody.“
83

 Jak si 

můžeme všimnout, Wilders populisticky staví sebe a nizozemský národ do opozice 
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vůči médiím, politikům i levici. Odsuzuje je z budování multikulturní společnosti, kde 

jsou menšinám přiznávána práva, která jsou však v rozporu s „nadřazenými“ hodnotami 

Nizozemců. A jak již z výše uvedeného výroku vyplývá, chování elit, médií i univerzit 

považuje za zradu nizozemského národa.
84

 

 Wilders se nebojí ostře kritizovat vládu. Čtvrtý Balkenendeoův kabinet
85

 

cynicky hodnotil slovy: „…Ale abychom byli spravedliví, je toho mnoho, čeho naše 

vláda doposud dosáhla. Například integrace šla velmi dobře… Koneckonců, integrace 

Nizozemí do Dar-al-islam, islámského světa. Tato vláda ustavičně spolupracuje na 

islamizací země. V celé Evropě elity otevírají povodňovou hráz široce.“
86

 Aby se 

přiblížil k veřejnosti, dodává, že stejně jako on znají Nizozemci pravdu, ale politici se o 

jejich názory nestarají.
87

 

 Populistické znaky lze u Wilderse jednoduše rozpoznat. Nejenže kritizuje vládu 

a mainstreamové strany, ale zároveň vytváří dojem rozděleného národa, přičemž na 

druhé straně stojí jeho strana a obyčejní lidé.  

 

3.3 Asimilace podle strany PVV 

 Wildersova strana PVV ve svém politickém programu předkládá několik návrhů, 

které mají velký potenciál změnit podobu současného nizozemského multikulturalismu. 

Geert Wilders se nechal inspirovat francouzským integračním modelem
88

, který 

předpokládá asimilací jedinců do občanské společnosti.89 Ve všeobecném diskurzu je 

nizozemská identita vnímaná především jako soubor liberálních hodnot (genderová 
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rovnost, oddělení státu od církve),
90

 přičemž přijetím těchto základních principů je 

možné stát se plnohodnotným občanem. Protože nizozemská identita není založená na 

etnickém základě, dokáže Wilders přijmout přistěhovalce jako nizozemské občany. 

Klíčovým kritériem je plná asimilace imigrantů do majoritní společnosti.
91

 

 Avšak tady nastává první problém. Na rozdíl od francouzské asimilace, kde je 

získání občanství relativně jednoduchou záležitostí, navrhuje strana PVV přísná 

opatření, která připomínají exkluzivitu německého modelu integrace.
92

 Aby se mohli 

přistěhovalci stát nizozemskými občany, musí splnit mnoho podmínek. I z časového 

hlediska je zisk občanství velice náročným procesem. 

 Strana podporuje povinné integrační kurzy,
93

 které již byly zavedeny v roce 

2007. Cílem těchto kurzů je seznámit přistěhovalce s nizozemskou kulturou a naučit je 

holandský jazyk v psané i čtené formě alespoň na úrovni A2.
94

 V případě neúspěchu 

integrační zkoušky by měla být jejich žádost o občanství zamítnuta.
95

 

 Zcela nově chce zavést povinnou asimilační smlouvu mezi nizozemskou vládou 

a každým mimoevropským přistěhovalcem. Obsahem smlouvy je zavázání se k přijetí a 

sdílení západních (nizozemských) hodnot, což má mimo jiné sloužit k prevenci 

diskriminace týkající se homosexuality anebo genderové rovnosti ze strany imigrantů.
 

Jestliže přistěhovalec odmítne kontrakt podepsat, anebo v případě jeho nedodržení, 

nemá právo nadále pobývat na území Nizozemského království. Podobně přísné 

kritérium je předpoklad, že přistěhovalec bude zaměstnán. V programu PVV se doslova 

píše: „Žádné zaměstnání = žádné místo v Nizozemsku.“ Bez zaměstnání tedy nelze 

zůstat v Nizozemsku.
96
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 Podobně jako uvádí Rydgren, radikálně pravicové populistické strany mají 

tendenci vnímat přistěhovalecké skupiny jako určitou hrozbu co se týče pracovních 

míst, bydlení anebo sociálních dávek.
97

 Sám Wilders se nechává slyšet, jak je 

nespokojený s velkými sociálními problémy, které přicházejí spolu s přistěhovalci. 

Proto společně se svojí stranou chce prosadit přísné podmínky pro získání výhod 

nizozemského sociálního systému. Jako klíčové předpoklady, nezbytné pro nárok na 

sociální pomoc státu, chce Wilders zavést zaměstnanost po dobu deseti let a trestní 

bezúhonnost. Stejné podmínky by platily i pro zisk státního občanství.
98

 

 Jestliže je do této chvíle politický program strany PVV do jisté míry 

nekontroverzní, existují zde i dva politické body, které lze jednoznačně považovat za 

radikální. Jsou to návrhy na vyhoštění antilských Nizozemců, kteří spáchají vážný 

kriminální čin
99

 a nutnost vzdát se druhého státní občanství v případě zvolení 

poslancem či jiným veřejným činitelem.
100

 

 

3.4 Postoj PVV k antilským Nizozemcům 

 V Nizozemsku je přítomna menšina pocházející z Nizozemských Antil, která 

dosahuje 0.8% celkové nizozemské populace.
101

 Jako součást Nizozemského království 

mají antilští Nizozemci i stejné občanství a právo svobodně se pohybovat po celém 

území nizozemského státu.
102

 Jak také vyplývá z ústavy, mají jako občané státu stejná 

práva i povinnosti. 

 Wildersova strana však svým politickým programem narušuje ústavní princip 

rovnosti občanů. Navrhuje totiž, aby byli všichni antilští Nizozemci, kteří spáchají 

závažný kriminální čin na území kontinentálního Nizozemí, vyhoštěni zpět do 

Nizozemských Antil.
103

 Velká část veřejnosti může s postojem PVV nesouhlasit, 
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protože většina antilských Nizozemců dodržuje nizozemské zákony.
104

 Takto přímé 

označení vytváří celé skupině stigma, které může způsobit předsudky a časem i 

negativní důsledky. Poslankyně Sietse Fritsma (PVV) argumentuje, že je zde jedna 

třetina antilských Nizozemců, kteří již spáchali trestní čin a jsou i v jiných oblastech 

(nezaměstnanost, vzdělání) velmi problematickou skupinou. Dokonce tvrdí, že ve 

statistikách je počet kriminálních činů této skupiny značně podhodnocen.
105

  

 Jaká je ale hlavní příčina dělení vlastní populace samotnými Nizozemci? 

Arubané, antilští a kontinentální Nizozemci mají sice společné občanství, avšak 

základem jejich identity je jejich původ a etnicita. Dělení populace se odehrává nejen ze 

strany kontinentálních Nizozemců, ale také sami antilští Nizozemci a Arubané jsou si 

vědomi svého odlišného etnického a kulturního zázemí. Jejich kultura je směsicí 

karibského prostředí, Latinské Ameriky i černošských vlivů (spojeno s otroctvím ze 17. 

století).
106

 

 Je tedy paradoxní, jakým způsobem je nahlíženo na jejich vlastní nizozemskou 

identitu. Vůči ostatním státům o sobě nikdy nemluví jako o etnickém, ale spíše o 

občanském národě, který si zakládá identitu na toleranci a liberálních hodnotách. Avšak 

uvnitř státu mají sami Nizozemci tendenci se dělit na etnické skupiny, kde je hlavním 

kritériem původ.
107

 Ačkoliv je tedy Wilders spolu se svými straníky obviňován 

z otevřeného rasismu, v případě antilských Nizozemců jenom reflektuje všeobecné 

vnímání nizozemské společnosti.  

 Postoj Geerta Wilderse k občanství je tedy rozporuplný. Na jednu stranu dokáže 

jako plnohodnotné občany přijmout dokonce i mimoevropské přistěhovalce, na stranu 

druhou antilské Nizozemce svým způsobem diskriminuje, i když jsou součástí 

nizozemského státu již od narození. Z toho lze tedy vyvodit, že na rozdíl od etnických 

pluralistů, kteří tvrdí, že občanství by mělo být založeno výhradně na základě etnického 

původu, Wildersovo vnímání občanství je kombinací německého exkluzivního 

a francouzského inkluzivního modelu.  
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3.5 Problematika dvojího občanství 

 Dvojí občanství je v současné době jedním z mnoha důsledků globalizace a 

migrace. Jelikož stoupá počet manželství mezi občany dvou různých států, rodí se také 

stále více dětí s dvojím občanstvím. Na tento nový celosvětový fenomén již stihly 

mnohé vlády pohotově zareagovat. Více než 50% všech států na světě povoluje formu 

dvojího občanství.
108

 

 Na nárůst přistěhovalectví zareagovala i nizozemská vláda, která v devadesátých 

letech povolila možnost dvojího občanství. V současné době vlastní 75% všech 

Maročanů a Turků původní i nizozemské občanství.
109

  

 Wildersova strana však vidí dvojí občanství jako problém, a proto chce tuto 

možnost zrušit. Jedinec s dvojím občanstvím bude mít možnost ponechat si pouze jedno 

z nich na základě vlastního rozhodnutí. V praxi to znamená, že pokud by si Maročan 

ponechal své původní občanství, musel by čelit velkým nevýhodám vyplývajícím ze 

statusu přistěhovalce a ne občana státu (jako jsou například politická práva anebo 

přístup k sociálnímu systému). Pokud je však jedinec ochotný vzdát se původního 

občanství a přijmout pouze nizozemské, je to jasný signál jeho vstřícnějšího přístupu 

k asimilaci do majoritní společnosti.
110

 

 Poslanci za stranu PVV také argumentují tím, že dvojí občanství znamená dvojí 

loajalitu. Ta je však podle nich nepřípustná, pokud vykonávají veřejnou funkci. Své 

rozhořčení dal Wilders najevo v jednom ze svých parlamentních proslovů, kdy se o 

tehdejším starostovi ze strany PvdA, který má nizozemské i marocké občanství, 

vyjádřil, že „si po Rotterdamu klidně kráčí se všemi svými pasy.“
111

 

 V roce 2007 strana kritizovala dva poslance, kteří měli mimo svého 

nizozemského občanství také turecké a marocké.
112

 V té době Geert Wilders požadoval, 

aby se poslanci svého originálního občanství vzdali, ale jeho požadavek byl 

v parlamentu zamítnut. 

 V roce 2010 se však politická situace změnila, protože strana PVV byla tichým 

podporovatelem menšinové vlády VVD a PvdA. Jednou z podmínek podpory mezi 
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vládními stranami a Wildersem bylo projednání otázky dvojího občanství.
113

 Proto se 

Wilders neostýchal využít vyděračského potenciálu své strany a už první týden nové 

menšinové vlády nabádal náměstkyni Ministerstva pro zdraví a sport Marlies 

Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, aby se vzdala svého švédského občanství.
114

 Tehdejší 

ministerský předseda Mark Rutte se však nechal slyšet, že dvojí občanství jeho 

spolupracovníků pro něj nepředstavuje žádný problém.
115
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4. PVV a otázka Evropské unie 

 Radikálně pravicové populistické strany jsou charakteristické zejména anti-

imigrační politikou, ale Evropská unie je také důležitým tématem, kterým se tyto strany 

zabývají. Cas Mudde, který patří k předním odborníkům na pravicový extrémismus a 

radikalismus, rozděluje tyto strany na dvě skupiny na základě jejich vztahu k Evropské 

unii. První skupinou jsou politické strany, které uznávají základní hodnoty, na kterých 

je Evropská unie postavena, a zároveň jsou velmi kritičtí v otázce jejího dalšího 

směřování. Druhou skupinou jsou politické strany, které nesouhlasí s členstvím jejich 

země v Evropské unii. Odvolávají se na demokratický deficit, na jejímž základě funguje 

mnoho evropských institucí. Evropskou unii vnímají navíc jako ohrožení národní 

identity.
116

 V následující části práce se budu zabývat tím, jaký vztah má k Evropské unii 

Geert Wilders. Na základě jeho postojů bude možné určit, jestli strana PVV zapadá do 

jedné ze skupin podle klasifikace Mudde anebo nikoliv. 

 

4.1 Nizozemské království v Evropské Unii 

 Nizozemské království stálo již na počátku základu Evropské unie. Spolu 

s ostatními pěti státy, Německem, Francii, Lucemburskem, Belgií a Itálií, bylo jedním 

ze zakladatelských států. Tyto evropské státy se po zkušenosti z druhé světové války 

rozhodly pracovat společně a to hlavně v ekonomické oblasti. Jejich cílem nebylo 

jenom obnovení ekonomiky, ale také (a především) prosperita a snaha o udržení 

míru.
117

 

 18. dubna roku 1951 podepsalo Nizozemí první smlouvu, zakládající Evropské 

společenství uhlí a oceli, která vstoupila v platnost o rok později. Další důležitou 

událostí bylo podepsání dvou Římských smluv v roce 1957, které umožnily vznik 

Evropského hospodářského společenství a také Evropského společenství pro atomovou 

energii. Následovala smlouva v Maastrichtu roku 1992, která se stala zakládající 

smlouvou pro Evropskou unii. Amsterdamská smlouva a smlouva z Nice byly přijaty 
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v letech 1997  a 2001 a obě přinesly rozsáhlé změny Maastrichtské smlouvy.
118

 V roce 

2002 byla přijata změna národní nizozemské měny z holandského guldenu na euro.
119

 

 V roce 2005 proběhlo v Nizozemsku poprvé v novodobé historii referendum o 

přijetí takzvané Smlouvy o Ústavě pro Evropu, která ale byla Nizozemci odmítnuta. 

Nakonec však byla přijata Lisabonská smlouva (2007).
120

 

 Nizozemské království bylo vždy považováno za velmi aktivní a proevropskou 

členskou zemi, která byla vždy zaměřena na rozvoj ekonomické oblasti. Tento národ se 

dlouhá staletí pyšnil reputací velmi zdatných obchodníků. Avšak po dekolonizaci jeho 

území, kam byly do té doby směřovány všechny obchodní aktivity, se Nizozemci začali 

více orientovat na evropský kontinent. Nizozemsko se dá tedy v rámci Evropské unie 

charakterizovat snahou o co největší ekonomickou integraci.
121

 Na druhou stranu 

nizozemští politici nikdy neusilovali o evropský superstát.
122

  

 Jedinou událostí, která zpochybnila pozitivní vztah mezi Nizozemím a 

Evropskou unií bylo referendum o přijetí tzv. Smlouvy o Ústavě pro Evropu, které 

proběhlo v roce 2005. Nizozemský národ tehdy dokument odmítl 61% celkových 

voličů.
 123

 Wildersova strana se tehdy poprvé zviditelnila na politické scéně tím, že 

vedla negativní politickou kampaň, ve které se snažila přesvědčit občany o 

nevýhodných podmínkách evropské ústavy. Geert Wilders se poprvé výrazně projevil 

jako odpůrce Evropské unie a tento start ho vynesl k úspěchu ve volbách v roce 2006.
124

 

Jeho nová strana PVV dokázala zaujmout občany a získat si pro nadcházející 

parlamentní volby svoji voličskou základnu. Od té doby se stal jedním z nejvýraznějších 

protievropských politiků. 

 

4.2 Geert Wilders vs. Evropská unie 

 Geert Wilders v roce 2011 ve svém projevu v Berlíně uvedl, že Evropa 

v současnosti čelí dvěma hrozbám; tou první z nich je islamizace, tu druhou nazývá 
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evropeizací.
125

 Proces evropeizace a jeho dopady se od vzniku Evropské unie prohlubují 

ve všech důležitých oblastech: politické, ekonomické i společenské. Vznikají evropské 

instituce, soudy, parlament, dokonce i noviny anebo známá televizní show Eurovision. 

Tato intenzivní spolupráce mezi národy je důkazem přibližování evropských národů. 

Ačkoliv mnoho politiků a i část veřejnosti s hlubší integrací Evropské unie souhlasí a 

podporuje ji, na významu rostou i její kritici.
126

 Podle Geerta Wilderse představuje 

evropeizace hrozbu. Dokonce ji nazývá ideologií, která vyžaduje po národních státech 

podřízení se pan-evropskému superstátu.
127

 

 Geert Wilders má velmi kritické názory, které se týkají Evropské unie. Podobně 

jako u jiných radikálně pravicových populistických stran vyčítá Unii její velké 

pravomoci, které však trpí demokratickým deficitem.
128

 Takto nastavený systém podle 

Wilderse narušuje suverenitu národních států a odebírá jim možnost rozhodovat o 

důležitých otázkách, jako je imigrační anebo monetární politika.
129

 Ve svém politickém 

programu uvádí, že je zásadním odpůrcem jakékoliv hlubší politické integrace 

Nizozemska do struktur Unie a jakékoliv federalizace obecně.
130

 Naopak vyzývá 

občany i jiné členské země, aby se dovolávali k navrácení pravomocí do působnosti 

národních států.
131

 

 V berlínském projevu prohlašoval: „Chceme méně byrokracie! Chceme více 

demokracie! Chceme méně Evropy! Chceme se chopit naší vlastní suverenity. Chceme 

svá vlastní pravidla! Chceme být nezávislí a svobodní! Chceme být pány svého 

domu!“
132

  

 Z výše uvedeného lze vyvodit několik závěrů. Wilders populisticky kritizuje 

přemíru byrokracie, která je v Evropské unii přítomna. Tlak ze stále se zmenšujícího se 

prostoru, který je spojený s procesem globalizace a evropeizace, vytváří dojem ohrožení 

vlastní identity, kterou je proto třeba chránit. Jedním z dalších důsledků globalizace i 
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evropeizace je způsobení dojmu, že národní státy ztrácejí kontrolu a jejich rozhodnutí 

nemají žádnou moc. Kromě toho Wilders opět dává do protikladu nizozemský národ 

proti Evropské unii. Přitom staví na předpokladu, že každý nizozemský občan se cítí být 

ohrožený a ukřivděný. Zároveň identifikací se se skupinou dává jasně najevo, že jako 

jeden z nich sdílí jejich frustraci. Aby se úplně distancoval od „zlé“ Evropské unie a 

současně i od domácí politické elity, obviňuje současného nizozemského premiéra Rutta 

z ochotné spolupráce. Na adresu premiéra se nechal slyšet: „V Bruselu jsou velice 

šťastní s Markem Ruttem. Nezvolení eurokraté se na něj mohou vždy spolehnout.“
133

 

 Strana PVV viní Evropskou unii z nekontrolované a masivní imigrace.
134

 

„Islamizace roste každým dnem díky Evropské unii, která nás nutí nechat naše hranice 

otevřené,“ nechal se slyšet Geert Wilders.
135

 I proto jeho strana razantně odmítá 

jakoukoliv možnost přistoupení Turecka do EU. Jejich hlavním argumentem není pouze 

islám. Stane-li se Tureckou členskou zemí, automaticky vstupuje do Schengenského 

prostoru.
136

 Není pochyb o tom, že hlavní výhodou Schengenského prostoru je svoboda 

volného pohybu, která umožňuje pohybovat se svobodně v rámci území členských 

zemí, které jsou jeho součástí. V případě přístupu Turecka nachází PVV pro Nizozemí 

jenom jedno řešení: odchod Nizozemského království z Evropské unie.
137

  

 PVV navrhuje referendum, které by rozhodlo o setrvání či odchodu Nizozemí 

z eurozóny a navrácení se k původní nizozemské měně (gulden). Ačkoliv strana 

připouští, že společná evropská měna má i své výhody, je podle PVV odchod 

z eurozóny nejlepším řešením jak se vyhnout finanční pomoci slabým evropským 

ekonomikám jako jsou Řecko, Španělsko anebo Portugalsko.
138

 Aby celou situaci 

zdramatizovali, ve svém protievropském videu zdůrazňují, že tyto dluhy a problémy 

cizích států budou platit nizozemští občané. Jejich obavy jsou oprávněné, Nizozemí je 
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vedle Švédska, Německa a Rakouska jedním z největších přispěvatelů do společného 

evropského rozpočtu.
139

 

 

4.3 Diskriminace přistěhovalců ze střední a východní Evropy 

 V únoru roku 2012 strana PVV v čele s Geertem Wildersem dokázala vyvolat 

bouřlivé reakce napříč celou Evropskou unií. Strana totiž spustila webové stránky, kde 

vyzvala Nizozemce, aby jim poslali své stížnosti na přistěhovalce z centrální anebo 

východní Evropy, do které byla zahrnuta Česká republika, Estonsko, Rumunsko, 

Bulharsko, Litva, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko, Slovenská republika i Slovinsko. 

Hlavním cílem webové stránky bylo nahlašování jakýchkoliv problémů, se kterými se 

potýkají Nizozemci při styku s lidmi ze střední a východní Evropy, a také v případě 

ztráty zaměstnání kvůli těmto přistěhovalcům.
140

 

 Tento krok dokazuje, jakým způsobem vnímá PVV přistěhovalce. Podobně jak 

Rydgren říká, že součástí pravicového aspektu je právě obviňování přistěhovalců ze 

sociálních problémů států, i Wildersova strana vnímá přistěhovalectví ze střední a 

východní Evropy jako hrozbu.  

 Rydgrenova definice radikálně pravicových stran naznačuje, že imigrace je často 

spojována se soupeřením o sociální výhody, ubytování a práci mezi původními 

obyvateli a imigranty.
141

 V tomto případě jsou hlavním žádaným zdrojem pracovní 

místa. Strana dává jasně najevo, že pracovní místa jsou v první řadě určena rodilým 

Nizozemcům.  

 Kromě hrozby ztráty zaměstnání má těmi „problémy“ Wilders na mysli i otázku 

týkající se kriminální činnosti, která je považována radikálně pravicovými stranami za 

jeden z nejhorších důsledků přistěhovalectví. 

 Za radikální aspekt může být pokládána diskriminace skupiny lidí na základě 

jiné státní příslušnosti. Volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálů je jedním ze 

základních principů EU a současně jednou z největších výhod, které umožňují propojení 
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ekonomik členských států. Již v Římských smlouvách z roku 1957 byl tento princip 

pevně zakotven. V jejich konsolidované verzi ve znění Lisabonské smlouvy se v čl. 18 

uvádí: „V rámci použití Smluv, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení, je zakázána 

jakákoliv diskriminace na základě státní příslušnosti.“
142

  

 Čl. 45 říká: „(odstavec 1) Je zajištěn volný pohyb pracovníků v Unii; (odstavec 

2) Volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění jakékoliv diskriminace mezi 

pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, 

odměnu za práci a jiné pracovní podmínky.“
143

 Evropská komisařka Viviane Reding 

přiznala, že tato výše zmíněná internetová iniciativa PVV je „otevřeným voláním po 

netoleranci.“ Reding zdůrazňuje, že „Evropa je především otevřeným kontinentem, kde 

její občané mají právo stěhovat se, pracovat a studovat kdekoliv chtějí.“
144

 

 

4.4 Vývoj Wildersova názoru na setrvání Nizozemí v Evropské unii 

 Geert Wilders už v roce 2004 vystoupil s názorem, že by mělo Nizozemské 

království vystoupit z Unie, pokud přistoupí Turecko. V současnosti se však dá říci, že 

se jeho postoj k členství Nizozemí vyhrotil. Ve své předvolební kampani roku 2012 se, 

podobně jako ostatní strany, soustředil na Evropskou Unii.
145

 

 Od předposledních voleb došlo k výraznému posunu. Zatímco v roce 2010 

politický program strany PVV vyzýval k odchodu země z Unie pouze v případě přístupu 

Turecka, v následujících volbách strana vyzývala k vystoupení jak z eurozóny, tak Unie. 

Příčinami jsou například velké ekonomické problémy, které se týkají členských států a 

bank, anebo nedostatek rozhodovacích pravomocí Nizozemí v důležitých oblastech.
146

 

 Jestliže bylo možné stranu PVV do nedávné doby řadit k první skupině radikálně 

pravicových stran (podle Muddea), které byly skeptické pouze v otázkách dalšího 

směřování Evropské unie, dnes bychom ji mohli považovat za druhý typ stran, které 

odmítají organizaci obecně a přejí si vystoupení své země.  
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5. PVV a otázka islámu 

5.1 Islám v Nizozemí 

 V současné době žije v Nizozemí přibližně 5.4% muslimů. Největší procento 

tvoří Turci, následují Maročané, Surinamci, Pákistánci, Iráčané, Afghánci. Zhruba 12 

tisíc rodilých Nizozemců konvertovalo k islámu.
147

 

 V prvních letech imigrace se islámské náboženství praktikovalo pouze 

v soukromé sféře, jenom při větších příležitostech jako Ramadán se muslimové 

projevovali veřejně. V 70. letech minulého století, v průběhu celospolečenské 

sekularizace nizozemské společnosti, se očekávalo, že se noví příchozí začnou 

integrovat do majoritní společnosti. Avšak očekávání nebyla naplněna. V té době 

docházelo k nárůstu imigrace především za účelem slučování rodin. Vznikaly také první 

islámské organizace, které spolu začaly spolupracovat.  

 V 80. letech se objevily tzv. muslimské elity, které začaly své komunity 

reprezentovat a staly se tak prostředníky mezi menšinami a nizozemskou společností. 

Komunity tehdy disponovaly velkou autonomií a iniciovaly výstavby nových mešity.
148

 

Muslimské menšiny začaly praktikovat své vyznání veřejně. Na druhou stranu se 

objevily první sociální problémy spojené s minoritami. Muslimové se stali již tehdy 

terčem médií, veřejnosti a postupně i jednotlivých politiků, kteří je začali spojovat se 

socio-ekonomickými problémy jako je nízká životní úroveň bydlení, vzdělání a vysoká 

nezaměstnanost. 

 Na konci 20. století začala celonárodní debata o špatné integraci jak jednotlivců, 

tak celých etnických skupin. Politici a žurnalisté poprvé veřejně zpochybnili dosavadní 

přístup k menšinám.
149

 Navíc se mezi širokou veřejností začala používat slova alochton 

a autochton ve vzájemném protikladu.
150

 Nizozemci tak jasně dali najevo, že muslimové 

nebudou přijati do společnosti, dokud se nevzdají svého náboženského vyznání.
151

 

V novém tisíciletí se zejména po vraždách Pima Fortuyna i Theo Van Gogh plně 

otevřely otázky týkající se multikulturního soužití v Nizozemí. 
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5.2 Islám jako politická ideologie 

 Wilders se téměř v každém svém projevu nechá slyšet, že islám není 

náboženství, ale totalitární ideologie, která ohrožuje Evropu a její civilizaci. Je hluboce 

přesvědčen o tom, že islám a demokracie jsou ve vzájemném protikladu. Podle jeho 

názoru „islám a svoboda, islám a demokracie nejsou slučitelné.“
152

 V zemích, kde je 

islám, není možná demokracie. Jako příklad uvádí postavení muslimských žen ve 

společnosti, nesnášenlivost vůči homosexuálům anebo právo šarí´a.
153

 Za skutečnou 

demokracii je považován pouze stát Izrael.
154

 

 Ve svých projevech cituje pasáž z koránu, která rozděluje svět na dvě části, část 

věřících a nevěřících.
155

 Všichni nevěřící jsou zároveň nepřáteli. Upozorňuje na to, že 

evropská tolerance a vstřícnost k cizím kulturám, a to především k islámu, je 

sebedestruktivní. „Neměli bychom tolerovat ty, kteří jsou ze své podstaty netolerantní 

k nám.“
156

 Wilders varuje Evropu a dokonce i Spojené státy americké před islamizací 

národů. Pro zintenzivnění svého „poselství“ označuje evropský kontinent jako 

„Eurabii.“ Podle něj bude islám dál a dál postupovat, dokud zcela neovládne celý svět. 

Proto vyzývá všechny státy, aby proti islámské expanzi bojovaly a chránily svou 

identitu. 

 Tento scénář hypoteticky předvídá pád západní civilizace. Civilizační okruhy 

západ a islám se podobají těm, se kterými pracuje Samuel Huntington ve své teorii o 

střetu civilizací. Wilders dokonce používá Huntingtonův termín o krvavých hranicích 

islámu.
157

 U obou platí hlavní předpoklad, že západní a islámská civilizace jsou vnitřně 

sjednocené a vzájemně si jsou v protikladu. Západ je tolerantní, islám ne. Západ má 

jako základ společnosti demokracii, v islámských zemích demokracie nemůže nikdy 
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fungovat. Křesťanství je založeno na lásce, islám je založen na nenávisti a násilí.
158

 

Wilders vytváří nepřátele, v nizozemském kontextu vždy dává do protikladu 

nizozemskou identitu a muslimy. Cílem jeho slov je využít strachu a xenofobních 

předsudků vůči islámskému náboženství a zároveň posílit nizozemskou národní 

identitu.
159

 

 Kromě masové imigrace varuje Wilders před pronikáním práva šarí´a, které je 

základem totality islámského náboženství, do západních zemí. V jednom ze svých 

projevů se o něm vyjadřuje následovně: „Právo šarí´a zahrnuje všechny oblasti života, 

od náboženství a hygieny až po způsob oblékání, rodinného a sociálního života, od 

financí až po provázanosti státu s islámem…právo šarí´a neuznává svobodu slova ani 

svobodu náboženství.“
160

 Pronikání tohoto práva dává za vinu levicovým kulturním 

relativistům, kterým občas říká „šarí´a socialisté.“ Ti se údajně aktivně podílejí na 

zakládání šarí´a bank, škol a někdy dokonce i neoficiálních soudů.
161

  

 Podle Wilderse je hlavním problémem muslimů doslovná interpretace koránu,
162

 

která v důsledku vytváří ideologické konflikty. Z koránu často vyzdvihuje pasáže o 

nabádání k násilí, zabíjení nepřátel, terorismu či netoleranci k jiným náboženstvím.
163

 

Islám prezentuje jako homogenní kulturu, která je založená na nenávisti.
164

 Na druhou 

stranu si však nelze nevšimnout, že on sám bere korán doslovně, rozděluje svět na dvě 

části podobným způsobem jako islámští radikálové. Rozdíl mezi Wildersem a 

radikálními islamisty je ten, že Wilders nikdy nepodněcoval žádnou osobu k použití 

fyzického násilí.
165
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5.3 Fitna a soudní procesy 

 Aby své názory podložil vizuálně, natočil kontroverzní film s názvem Fitna, což 

v překladu znamená rozvrat. Ve videu jsou záběry z útoku 11. září, citáty z koránu, 

záběry na teroristy, projevy radikálních imámů, kteří vyzývají k jihadu. Jedna z části 

obsahuje i rozhovor se zavražděným Theo Van Goghem a pro kontrast i s jeho vrahem, 

který pyšně prohlašuje, že svého činu nelituje a udělal by to znova. Součástí záběrů jsou 

také titulní strany novin, kde se propírají násilnosti spojené s muslimy, politické vraždy, 

anebo se citují radikálové, kteří odmítají svobodu slova. Aby podpořil své varování o 

islamizaci Západu, předkládá divákovi grafy se zvyšujícím se počtem muslimských 

přistěhovalců v Nizozemsku. Pro vyvolání kontroverze pak ukazuje seznam jmen lidí, 

kteří se stali obětí islámských radikálů.
166

 

 Wildersovo video vyvolalo reakce nejen od samotných muslimů žijících 

v Nizozemsku, ale přilákalo pozornost všech světových médií i předních představitelů 

států. Jedna z muslimských organizací se rozhodla proti kontroverzi vystoupit a 

rozhodla se Wilderse zažalovat z útoku na skupinu obyvatel na základě jejich 

náboženského vyznání.
167

 Žaloba byla podána u Distriktního soudu v Haagu. Ten však 

v roce 2009 rozhodl ve Wildersův prospěch s odůvodněním, že by poslanci měli mít 

možnost prezentovat své politické názory na veřejnosti, nejenom v parlamentu, případně 

mají právo i použít silnější výrazy. Haagský soud ve svém rozsudku odkazuje také 

výrok soudu ve Štrasburku, který konstatoval, že „svobodná debata je podstata 

demokracie a politici mají nárok na ochranu své svobody slova.“
168

 

 S verdiktem se však obžalovaní nesmířili a další žaloba na sebe nenechala 

dlouho čekat. Tentokrát se soudní proces odehrával u amsterdamského odvolacího 

soudu, který začal jednat 20. ledna 2012. Žaloba obsahovala obvinění z diskriminace a 

podněcování rasové nenávistí vůči určité skupině na základě jejich vyznání. Muslimové 

také protestovali proti jeho přirovnání koránu k Hitlerově Mein Kampfu. Hrozil mu trest 

odnětí svobody po dobu jednoho roku a finanční pokuta ve výši 7600 eur.
169
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 Jak uvádí politologové, populisté vynikají snahou vžít se do role obětí 

establishmentu (politické elity, anebo za těchto okolností i soudů).
170

 Tomuto kritériu 

Wilders odpovídá, jelikož v den počátku soudního procesu nařkl soud z jeho podjatosti 

a začal spekulovat o soudu jako o politickém procesu zamířeném proti jeho osobě. 

Obvinění proto komentoval větou: „političtí oponenti mě přivedli k soudu, obvinili mě 

z nenávistných projevů a diskriminace.“
171

  

 Geert Wilders se u soudu bránil argumenty, že má problém s islámem jako 

ideologií, ale že svými výroky nepodněcuje k žádné nenávisti. Na základě takto 

podaného argumentu byl 23. června roku 2011 zproštěn viny. Soudce Marcel van 

Oosten soudní verdikt okomentoval slovy, že Wildersovy výroky jsou sice velmi 

kritické až vulgární, ale přesto nepřekračují hranice zákona. Navíc přijal odůvodnění, že 

jeho kritika je namířená proti islámu jako náboženství, nikoliv proti muslimům jako 

osobám. Van Oosten tehdy konstatoval, že Wilders ve své podstatě pouze přispívá 

k veřejné debatě, v jejímž rámci jsou jeho výroky akceptovatelné.
172

 

 Wilders mimo jiné dokázal využít i mezinárodní mediální pozornosti. Ze svého 

soudního procesu se mu podařilo téma populisticky přeměnit na debatu o svobodě 

projevu. Nakonec se úspěšně prezentoval před veřejností nejenom jako oběť soudu a 

politické elity, ale také jako vítěz a hrdina, který se postavil statečně za svobodu slova
173

 

(tu vnímá jako jeden z nejdůležitějších demokratických principů Západu). „Není to 

pouze zproštění viny mé osoby, ale také vítězství pro svobodu vyjadřování pro 

Nizozemí.“
174

 

 

5.4 PVV a opatření vůči islámu 

 Hlavním tématem strany PVV je nejenom multikulturalismus, ale především 

imigrace z muslimských zemí a muslimové žijící v Nizozemí. Wilders přesvědčivě 

argumentuje v mnoha rozhovorech i projevech, že islám neuznává jako náboženství a 
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vnímá ho jako opravdovou hrozbu, ale proti muslimům nic nemá. Dokonce se nechal 

slyšet, že během svých cest po muslimských zemích potkal velmi milé, pohostinné 

lidi.
175

 

 Avšak podobně se nevyjadřuje o muslimech, kteří jsou obyvateli Nizozemí. 

Kromě ideologické hrozby Wilders odkazuje na četné statistiky, které jsou zaměřené 

spíše na socio-ekonomické problémy etnických menšin, jako je vysoká kriminalita mezi 

mladými Maročany, nezaměstnanost anebo vysoké procento žádostí o sociální podporu 

státu.
176

 

 V politickém programu roku 2010 vytvořila PVV celou část s názvem Islám a 

boj, ve které se věnuje pouze tomuto náboženství a muslimům. Strana představuje svá 

hlavní stanoviska týkající se islámu s tím, že muslimové jsou příčinou mnohých 

sociálních problémů, od závislosti na sociálním státě po násilí vůči homosexuálům či 

potlačování ženských práv.
177

 I proto strana předkládá voličům několik politických 

bodů, které by měly posloužit jako opatření proti pronikání islámských vlivů do 

nizozemské společnosti.  

 Asi nejznámějším z návrhů je právní zákaz koránu. Protože je islám podle jejich 

slov nebezpečnou politickou ideologií (podobně jako nacismus a fašismus), je pro ně 

zákaz koránu adekvátním řešením. Stejně jako u Mein Kampf, strana PVV se domnívá, 

že je potřeba chránit obyvatele před nebezpečnými myšlenkami. 

 Dalším kontroverzním návrhem je zákaz výstavby nových mešit a mešit, které 

propagují násilí. V tomto případě Wilders argumentuje tím, že nevidí důvod, proč by 

návrh měl být radikální, jestliže i v mnohých muslimských zemích jsou kostely 

zakázány.
178

 Kromě mešit má strana zájem i o zrušení islámských škol a islámských 

hodin náboženství.
179

 

 Podobně jako ve Francii, i strana PVV je toho názoru, že by se mělo zakázat 

nošení burek. Avšak jiný přístup volí k otázce týkající se nošení šátků. Ty by se podle 

návrhu strany neměly nosit na místech, jako jsou nemocnice, vzdělávací instituce anebo 
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vládní budovy. Nevídaným návrhem je speciální daň, kterou by muslimské ženy měly 

za jejich nošení odvádět. Podle Wilderse to způsobuje znečišťování veřejného prostoru 

a symbolizuje útisk. Z těchto důvodů by od toho měly být ulice očištěny. Daň by byla 

stanovena ve výši 1000 eur a vybrané peníze by byly použity na programy na zlepšení 

postavení žen v muslimské společnosti a jejich emancipaci.
180

 Tento daňový poplatek 

by se však nesměl vztahovat na křesťany.
181

 

 

5.5 Porušení ústavních principů 

 Wildersova strana tak svými návrhy nabourává hned dva články spadající do tzv. 

fundamentálních práv nizozemské ústavy. 

 Prvním z nich je už první článek o rovnosti všech lidí v Nizozemsku a zákazu 

diskriminace na základě genderu, náboženství, politického přesvědčení apod. Navíc se 

stát zaručuje za rovnoprávné zacházení se všemi osobami v Nizozemí.
182

 Pokud by 

prošel zákon o zdanění nošení šátků, vztahovalo by se to pouze na muslimské ženy, 

nikoliv křesťany anebo hinduisty. Proto lze zákon považovat za diskriminační, navíc 

porušuje princip rovnosti všech lidí žijících v Nizozemsku.  

 Další návrh se týká článku šest, jehož první část se zmiňuje o právu jedinců i 

skupin svobodně vyjadřovat náboženská vyznání: „Každý má právo svobodně vyznávat 

náboženství či víru, ať už individuálně nebo ve společenství s ostatními, bez toho, aby 

to jakkoli ovlivnilo jeho práva a povinnosti daná zákonem.“
183

 Strana PVV porušuje 

především právo jedinců i skupin svobodně projevovat své náboženské vyznání, od 

zákazu koránu a stavění nových mešit až po zákaz islámských škol.  

 Vzhledem k politické kultuře Nizozemí a především jeho ústavě lze konstatovat, 

že výše uvedené programové body strany PVV mají v sobě radikální aspekt. Kromě 

toho, že jsou i proti všeobecným principům svobody vyznání a oddělení státu od církve, 

existuje další klíčová součást ústavy, která zaručuje princip náboženské rovnosti. Každá 

církev má proto z ústavního zákona stejná práva a zároveň se od státu očekává, že bude 
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v podobných situacích jednat stejným způsobem, ať se to týká křesťanství, islámu či 

hinduismu.
184

 

 Wilerdsova strana si je vědoma kontroverze a radikálnosti svých návrhů, a proto 

ve svém politickém programu dodává, že by se měl islám překlasifikovat. Islám je podle 

nich v prvé řadě politickou ideologií a proto nemá mít práva, která se vztahují 

k náboženstvím jako je křesťanství, judaismus, anebo hinduismus.
185

 Proto kdyby se jim 

podařilo prosadit toto přehodnocení, umožnilo by se tím prosazování všech zákazů 

vztahujících se na všechny náboženské projevy týkajících se islámu. 

 Kromě těchto návrhů předkládá PVV i jeden, který by mohl být považován za 

nejradikálnějším krokem strany. Wilders se svými poslanci prosazuje zrušení prvního 

článku nizozemské ústavy.
186

 

 Jeho plné znění je: „S každou osobou v Nizozemí by mělo být za stejných 

okolností zacházeno stejně. Diskriminace na základě náboženství, víry, politických 

názorů, rasy a pohlaví nebo na základě čehokoli jiného by neměla být povolena.”
187

 

 Jelikož Wilders je přesvědčený, že západní civilizace spolu s jejími hodnotami je 

nadřazená ostatním, navrhuje úplné vyškrtnutí této části. A protože je zásadním 

odpůrcem kulturního relativismu, první odstavec ústavy by měl říkat, že nizozemská 

kultura má základy v židovsko-křesťanské a humanistické tradici a je nadřazená všem 

ostatním.
188

 Tímto krokem by změnil podstatu celé nizozemské ústavy. Její nové 

vyznění by však nereflektovalo politickou kulturu, která je v Nizozemí zakotvena již po 

celá staletí, a tou je náboženská svoboda, rovnost a tolerance. Proto je i velmi 

nepravděpodobné, že by se mu ústavní změnu podařilo prosadit.  
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6. Další politické body strany 

6.1 Ústavní změny v systému 

 Ve svém politickém programu se strana PVV řečnicky ptá na otázku: „Máme 

skutečnou demokracii, anebo je to jenom její fasáda?!“ Geert Wilders je toho názoru, že 

lidem není dostatečně nasloucháno. Věci, které jsou pro obyčejné lidi jasné, politici 

nevidí. Vládu metaforicky přirovnává k malému plechovému autu, které je uprostřed 

noci někde uprostřed lesa, bez baterie, zaseknuté v písku.
189

 Politické elity údajně 

nerozumí, nenaslouchají lidem a dělají proto taková rozhodnutí, které jsou proti jejich 

vůli. Wilders populisticky vysvětluje, že lidé rozumí tomu, co se kolem nich odehrává a 

znají „pravdu.“ Nejsou zaslepení svými zájmy jako politická elita. Přirozeně vystupuje 

jako jejich zastánce: „Naše Strana pro svobodu je na straně obyčejných mužů i žen.“
190

 

Aby zlepšil kvalitu demokracie, je podle něj a jeho strany potřeba prosadit rozsáhlé 

změny v systému jako je například přímá demokracie. 

 Strana PVV chce zavést více prvků přímé demokracie, které by daly 

jednotlivcům větší moc podílet se na tvorbě politických rozhodnutí. Přímá demokracie 

by měla být aplikována hned v několika oblastech. Za prvé je strana pro zavedení 

častějších referend.
191

 Za druhé by se přímá demokracie vztahovala na volbu předsedy 

vlády, soudců i starostů.
192

  

 K větší demokratizaci by podle strany mělo přispět zrušení Senátu (Eerste 

Kamer), který je podle jejich slov zbytečný od 19. století. Nebyla to však jediná změna, 

která by se dotkla nizozemského parlamentu. Strana chce také zredukovat počet 

poslanců dolní sněmovny (Tweede Kamer). Ze 150 poslanců by se jejich počet měl 

snížit na 100.
193

 

 

                                                           
189

 Dostupné z <http://geertwilders.nl/index.php/in-de-kamer-mainmenu-71/68-speeches/1595-speech-
by-geert-wilders-on-the-first-day-of-the-general-debate-in-the-dutch-parliament> 
190

 Dostupné z < http://www.pvv.nl/images/stories/Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf.> 
191

 Poslední nizozemské referendum bylo v roce 2005 o Ústavě pro Evropu, předposlední referendum 
proběhlo v roce 1879. 
192

 Dostupné z < http://www.pvv.nl/images/stories/Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf.> 
193

 Ibidem. 



43 

 

6.2 Vnitřní bezpečnost státu 

 Vnitřní bezpečnost státu je pro stranu jednou z priorit. Proto přichází s několika 

opatřeními, jako je zvýšení počtu policistů, kteří by měli za úkol pracovat především 

v terénu, vyšší finanční prostředky pro bezpečnost, anebo snížení trestní odpovědnosti 

z 18 let na 16 let. PVV záměrně vyvolává u lidí strach tím, že poukazuje na kriminalitu, 

která se odehrává na ulicích. Používají slova jako „pouliční teroristé.“
194

 Tvrdí, že 

nizozemská města se stávají velmi nebezpečným prostředím. Aby Wilders zvýšil 

důvěryhodnost svých slov, vypráví: „Také jsem byl oloupený. Někdy se i stávalo, že 

jsem musel běžet do bezpečí.“
195

 

 Čeho si však nelze nevšimnout je cílení strany na určitou skupinu. Strana pojí 

otázku veřejné bezpečnosti především s otázkou etnických menšin, přesněji řečeno s 

Maročany a antilskými Nizozemci, kteří statisticky vykazují vysokou míru kriminality 

v porovnání s ostatními etnickými skupinami. Důkazem jsou mnohé návrhy, které se 

věnují potrestání kriminálníků, kteří nejsou nizozemskými občany anebo mají dvojí 

občanství. 

 Strana požaduje, aby každý, kdo se dopustí kriminálního činu na území 

Nizozemí a není zároveň občanem země, byl vyhoštěn zpět do své původní země po 

vynesení soudního rozsudku.
196

 Zvláštností je, že stejný požadavek vzniká i pro jejich 

vlastní občany – antilské Nizozemce. Lidé, kteří naopak vlastní dvě občanství, se po 

dopuštění se kriminálního činu budou muset vzdát svého nizozemského pasu.
197

 

 Wildersova strana tak pojí etnické menšiny nejen s ideologickou a kulturní 

hrozbou, ale také s fyzickým nebezpečím. Kromě větší nedůvěřivosti majoritní 

společnosti k imigrantům je dalším důsledkem také vytváření předsudků a stigmatu. 

 

6.3 Sociální stát, zdravotnictví, vzdělání 

 Problematika sociálního státu je klasicky propojená s otázkou imigrantů. Jak 

uvádí Rydgren ve své teorii, radikálně pravicově populistické strany mají tendenci 
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obviňovat imigranty ze zneužívání bohatství západních států prostřednictvím systému 

sociálního zabezpečení.
198

 Stejným rysem se vyznačuje i strana PVV. V otázkách 

sociální politiky volí restriktivní opatření, která vztahuje právě na přistěhovalce. Mezi 

přísná kritéria patří například nárok na sociální výhody státu až po 10 letech pobytu 

v zemi. Navíc přistěhovalcům, kteří nezvládají nizozemský jazyk, právo zaniká. Nárok 

na sociální výhody státu by neměly také muslimské ženy, které nosí burku.
199

 Všechny 

kroky směřují k preferenci distribuce sociálních zdrojů mezi tzv. autochtony. 

 Wildersova strana usiluje o dostupnou a kvalitní zdravotnickou péči, která by 

měla být přístupná všem. Chtějí více zdravotníků a pečovatelů, navrhují preventivní 

programy proti podvýživě, dehydrataci apod., lepší organizaci zdravotnictví na úrovni 

nemocnic. Strana se zaměřuje i na pečovatelské domy pro starší obyvatele, pro které 

budou prosazovat lepší a kvalitnější péči.
 200

 Zvláštním stanoviskem strany je výrok, že 

chtějí zastavit islamizaci zdravotnictví.
201

 Co tím však myslí, nikde neuvádí. 

 PVV chce prosadit, aby se ve školách opět vyučovala státní hymna. Navíc 

požadují, aby byla všude pověšená státní vlajka. V Nizozemsku je velká tolerance 

náboženských škol jako jsou katolické, protestanské, židovské či islámské. A jelikož je 

ústavně zakotvena rovnost všech náboženství, ze zákona jsou všechny náboženské školy 

finančně dotovány státem rovným dílem. Ale protože má strana PVV v plánu prosadit 

zákaz islámských škol, je třeba současně navrhnout ústavní změnu článku 23, který 

definuje práva vzdělávacích institutů v zemi.
202

 

 

6.4 Islám, všudypřítomné téma v politickém programu 

 Do všeobecného povědomí se strana PVV dostala jen jedinou oblastí – anti-

imigrační politikou. Přestože Geert Wilders přitahuje pozornost médií, veřejnosti a 

mezinárodní politické scény zejména kvůli své výrazné rétorice proti islámu a 

muslimské imigraci, v politickém programu strany se objevuje i mnoho jiných 

témat, která je potřeba zmínit.  
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 Kromě Evropské unie je jedna z priorit také vnitřní bezpečnost státu a také 

rozsáhlé systémové změny. Strana navíc nabízí několik politických bodů týkajících se 

zdravotnictví, sociálního systému a vzdělání. Politická strana PVV tudíž nemusí být 

označována pouze za stranu anti-imigrační. Ve svém programu se věnuje i jiným 

politickým tématům, avšak islám a otázka islamizace společnosti je pro Geerta Wilderse 

natolik důležitá, že téměř v každé politické oblasti se jí alespoň částečně věnuje. Jediná 

pasáž programu, která není prostoupena islámskou tématikou, je rozsáhlá změna 

politického systému, jako je zavedení prvků přímé demokracie. 
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Závěr 

 Strana Geerta Wilderse PVV je ve všeobecném povědomí označována jako 

radikálně pravicová populistická strana. Hlavním cílem mé práce bylo dokázat anebo 

vyvrátit, jestli tato strana skutečně patří k této stranické rodině. Využila jsem přitom 

Rydgrenovu teorii radikálně pravicových populistických stran. Hypotéza mé bakalářské 

práce byla, že ačkoliv strana PVV obsahuje radikální i pravicový aspekt, její leader 

Geert Wilders není populistickým politikem. 

 Podle definice Charváta a Mareše lze stranu klasifikovat jako extrémní, jestliže 

chce odstranit demokratický systém. Můžeme však dospět k závěru, že Wildersova 

strana rozhodně není stranou extrémistickou, protože jak již Wilders mnohokrát 

zdůraznil, demokracie je pro něj základ Západní civilizace, a proto chce Nizozemsko i 

Evropu chránit před hrozbou islámu, který je podle jeho slov neslučitelný 

s demokratickým režimem. 

 Na druhou stranu je možné stranu PVV zařadit k stranám radikálním, protože 

ačkoliv uznává demokracii, její představy „skutečné demokracie“ se odlišují od 

způsobu, jak je zavedena v Nizozemí. Návrhy strany na změnu jsou velice vzdálené 

tomu, jakým způsobem funguje celý politický systém.  

 Nejviditelnějším příkladem radikálního návrhu je záměr strany úplně vyškrtnout 

první článek ústavy, který se zabývá rovností všech lidí žijících v Nizozemí a zákazem 

diskriminace na základě náboženských, genderových anebo dalších odlišností. Wilders 

chce jako první článek zavést nadřazenost nizozemské kultury, která má základy 

v křesťanství, judaismu a humanismu. Zcela by se tak změnilo vyznění celé ústavy, ve 

které je mimo jiné zakotvena rovnost náboženství. Ústava by tak neodrážela politickou 

kulturu Nizozemí. 

 Pravicový aspekt podle Rydgrenovy definice se většinou shoduje se stranou 

PVV. Geert Wilders vnímá islám jako kulturně ideologickou hrozbu, a proto nabádá 

Nizozemsko a jiné evropské národy k ochraně vlastní identity. Na druhou stranu jsou 

pro Wilderse muslimští přistěhovalci také příčinou rozsáhlých socio-ekonomických 

problémů jako je vysoká nezaměstnanost anebo kriminalita. Jak popisuje Rydgren ve 

své teorii, i Wildersova strana má tendenci poskytovat zdroje jako jsou pracovní místa, 

anebo sociální výhody státu v prvé řadě pro autochtonní obyvatelstvo, a proto chce 

prosadit přísná opatření, která mají dostupnost zdrojů podstatně ztížit alochtonům.  
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 Nizozemské občanství je Wildersem vnímáno jako kombinace občanské i 

etnické příslušnosti k národu. Na rozdíl od Rydgrena, který uvádí, že je občanství 

etnickými pluralisty chápáno na základě etnické příslušnosti, strana PVV je toho 

názoru, že je možné stát se plnohodnotným nizozemským občanem za podmínky, že 

přistěhovalci podepíší integrační smlouvu a zavážou se k přijetí hodnot nizozemské 

společnosti. Zvláštností je, že strana označuje jako alochtony i antilské Nizozemce, 

občany Nizozemského království. Tento přístup je jednoznačně exkluzivní a dá se říci i 

diskriminační vůči vlastnímu obyvatelstvu, které nepochází z kontinentální části 

Nizozemí. Neshoda o občanství je jedinou částí Wildersových názorů, která se 

neshoduje s Rydgrenovou teorií. 

 Odmítavý postoj strana PVV zaujímá také k Evropské unii. Jak uvádí Jan 

Charvát, pravicové populistické strany se staví proti nadnárodním organizacím 

s argumentem, že ohrožují národní suverenitu států a vyznačují se demokratickým 

deficitem. Stejný postoj lze vidět i u strany PVV, která dokonce nabádá nizozemský 

národ, aby země odešla nejen z eurozóny, ale z celé Evropské unie. 

 Co se týče populismu, hypotéza práce byla, že ačkoliv strana PVV obsahuje 

radikální i pravicový aspekt, Geerta Wilderse nelze zařadit k populistickým politikům. 

Po důkladném zpracování všech zdrojů lze však dospět k závěru, že Wilders 

jednoznačně užívá populismus k dosažení moci. Na jednu stranu sice není jeho hlavní 

politické téma boj mezi „obyčejnými lidmi“ a „zkorumpovanou elitou,“ avšak z mnoha 

jeho proslovů můžeme jasně určit, že populismus je součástí jeho strategie. Wilders má 

tendenci obviňovat vládu z ignorování islámské hrozby a problémů spojených 

s přistěhovalci, proto ji častokrát oslovuje jako „zbabělce.“ Metaforicky ji přirovnává 

k „plechovému autu, kterému došel benzín.“ Naváží se také do levicových politiků, 

které politicky nekorektně označuje jako „šarí´a socialisty“ a imigraci přiřazuje k jejich 

oblíbeným „koníčkům.“ Jak je vidět, Wilders za účelem ztotožnění se s lidmi užívá 

lidový až vulgární styl mluvy, který je populistickým politikům blízký. 

 Wilders se snaží vyvolat dojem, že nepatří k zavedenému politickému 

establishmentu, ale že je na straně „obyčejných lidí.“ Ztotožňuje se s nizozemským 

národem, kterému údajně není nasloucháno. Vžívá se do role jediného politika, který se 

nebojí mluvit o skutečných problémech, které trápí obyčejné Nizozemce a se kterými se 

on sám ztotožňuje. Zároveň chce být chápán jako oběť politické elity, která zahrnuje i 
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média či soudy. Využívá při tom soudních procesů, ve kterých byl žalován za 

podněcování k rasové nenávisti. 

 Populisticky navrhuje, aby se lidé více podíleli na rozhodování, a proto chce do 

nizozemského politického systému zavést více prvků přímé demokracie, jako jsou 

přímá volba starostů, soudců, anebo více referend.  

 Lze tedy konstatovat, že součástí strany PVV je jak radikální, tak i pravicový a 

populistický aspekt. Proto je možné jednoznačně říci, že Wildersova Strana pro svobodu 

je radikální pravicovou stranou, která se vyznačuje i populistickými atributy. 

 Dalším cílem této bakalářské práce bylo komplexní představení strany a 

zhodnocení jejího současného postavení na nizozemské politické scéně. Dá se 

předpokládat, že PVV začíná být politickou stranou, která má permanentní místo 

v dolním parlamentu. Od svého založení se strana PVV účastnila třech voleb a vždy 

dokázala vybojovat poslanecká křesla. Při svých prvních volbách v roce 2006 získala 

v té době nová strana PVV 9 poslaneckých křesel, která odpovídala 5.9% hlasů. V roce 

2010 se stala neoficiálním vítězem voleb, když překvapila velmi úspěšným volebním 

výsledkem 15.5% voličů. Po svržení menšinové vlády o dva roky později čekal stranu 

PVV velký volební propad. Strana získala pouze 10.1% hlasů, ale přesto je stále třetí 

nejsilnější stranou v parlamentu. 

 Strana PVV dostala po volbách roku 2010 možnost neoficiálně se podílet na 

menšinové vládě Marka Rutta, která se skládala z liberální strany VVD a křesťanské 

CDA. Vládní strany tehdy na počátcích koaličního vyjednávání dělaly Wildersovi velké 

ústupky a slíbily zařadit do budoucího vládního programu některé kontroverzní návrhy 

strany PVV. Dokonce v zájmu nalezení kompromisu koalice tolerovaly Wildersovo 

označení islámu jakožto politické ideologie. 

 Potvrdilo se však, že Geert Wilders není spolehlivým partnerem, který by 

uznával princip konsenzu. Jeho strana PVV ukázala, že nehledě na její dohodu s VVD a 

CDA je připravena vládu svrhnout, protože nesouhlasí s dalšími rozpočtovými škrty na 

následující rok (2013) a nemá v plánu dělat kompromisy. 

 Lze dojít k závěru, že strana PVV je anti-systémovou stranou, které disponuje 

vyděračským potenciálem. Přestože je v současné době stále třetí nejsilnější stranou 

v parlamentu, nemá přirozeného koaličního partnera, se kterým by mohla potenciálně 

vytvořit vládní koalici. Po svržení vlády, které Wilders způsobil svou neochotou se 
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dohodnout, je možné předpokládat, že bude v nadcházejících letech pro stranu PVV 

velmi obtížné být součástí jakékoliv vládní koalice.  

 Za prvé v současnosti klesá straně voličská podpora (propad o 5.4% hlasů od 

roku 2010), a proto je možné, že strana ztratí svůj vyděračský potenciál. Druhou 

příčinou může být nedůvěra ostatních politických stran, které se po pádu vlády utvrdily 

v tom, že Geert Wilders neuznává princip konsenzu, který je v jejich politické kultuře 

zakotvený. Proto je možné předpokládat, že strany nebudou mít zájem spolupracovat 

s Wildersovou PVV, která se projevila jako neústupná a zároveň nepředvídatelná 

politická strana. 

 Poslední příčinou může být i neschopnost strany přizpůsobit se aktuálním 

politickým otázkám, v důsledku čehož je možné, že nebude schopná oslovit voliče. 

Například ve svém politickém programu 2010 strana nenavrhovala žádné řešení 

ekonomické krize. O dva roky později, při dalších předčasných volbách, se PVV 

zaměřila na odmítání „diktátu“ z Evropské unie, spojeným s ekonomickou situací v 

Nizozemí. Strana většinou staví svou image na kritice, nenabízí však konstruktivní 

řešení problémů, nejvýraznějším z nichž je v současné situaci ekonomická krize.  

 Hlavním tématem strany tak nadále zůstává islám, který je Geertem Wildersem 

označován za největší hrozbou, se kterou se Nizozemí i další evropské státy dnes 

potýkají. Stranu sice nelze jednoznačně definovat jako stranu věnující se pouze anti-

imigrační politice, ale tématika islámu je prostoupena ve všech částech politického 

programu. Proto bude strana pravděpodobně nadále ve všeobecném povědomí vnímána 

jako strana radikálně pravicově populistická. A toto označení, jak jsem dokázala ve své 

bakalářské práci, je zcela oprávněné. 
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Summary 

 The aim of this bachelor thesis is to examine whether the Dutch Partij voor de 

Vreijheid can be considered an extreme right party according to Rydgren’s theory of 

radical right populist parties. 

 I found out that PVV party contains all three aspects: radical, right and finally 

populist one. PVV party is not an extreme party, but a radical one. That is because 

Wilder´s party is not against the constitution and democracy, but it rejects the 

universalistic principles such as equality. 

 PVV party also includes right aspect. Geert Wilders can be considered an ethno-

pluralist based on his statements against multiculturalism and Islam. PVV exaggerates 

the threat of Islam and applies the identity politics. It perceives Islam as the main 

ideological threat to Western democracies. On the other hand, Geert Wilders highlights 

the threat of immigrants on the socio-economic level. He tends to blame the immigrants 

(especially Moroccans) as the cause of criminality, unemployment, and abusing of the 

social benefits of the state. PVV can also be considered right based on its rejection of 

European Union. 

 The only part of Wilders´ opinions that does not fit is his perception of 

citizenship. Rydgren states that ethnic pluralists perceive citizenship based on ethnicity 

of the individual. But Geert Wilders and his party defines citizenship based on 

combination of exclusive (ethnic) integration and inclusive political integration. 

 Populism is one part of PVV´s strategies. Geert Wilders uses folksy style of 

speaking to criticize the political elite and government. His speeches are vulgar and 

politically incorrect. He tries to make impression that he is the only politician who is not 

afraid of telling the “truth.” He presents himself as one the “common people,” who 

understands their problems and will defend them against “the elite.” Wilders blames the 

Left because of their defense of cultural relativism and calls the left politicians “sharí´a 

socialists.” 

 As populists do, Wilders also proposes more features of direct democracy. His 

party PVV wants to achieve the direct election of prime minister, judges or mayors. 

Moreover PVV plans to accomplish more referendums in the Netherlands. 

 The second aim of this thesis is to examine the current position of PVV on the 

political scene in the Netherlands. PVV lost part of its voters after the fall of the 

government in 2012. Geert Wilders promised to support the minority government of 
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VVD and CDA after the general elections in 2010. But during the debate about budget 

Geert Wilders refused to support the governmental bill and caused the fall of the 

government. In the political culture of the Netherlands, there is the principle of 

consensus. Geert Wilders shows that he does not follow this principle. That is why I 

suggest that the PVV party is an anti-system party and uses its blackmail potential to 

achieve its aims. 

 The PVV focuses primarily on the anti-immigration politics and anti-Islam. 

Despite the fact that Party for Freedom offers more political agenda than identity 

politics, PVV will be still generally perceived as extreme right. The perception is partly 

incorrect, because as I proved, PVV is rather radical than extreme. To summarize, PVV 

should be considered a radical right populist party. 
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