
   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

Katedra německých a rakouských studií  

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016     Kateřina Záhorová 



   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

Katedra německých a rakouských studií  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Záhorová  
 

 

 

 

 

 

„Dost je dost": Diskurzivní analýza 

parlamentních projevů Geerta Wilderse 

2010-2015 

 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Praha 2016  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Kateřina Záhorová 

Vedoucí práce: PhDr. David Emler, Ph.D. 

 

 

Rok obhajoby: 2016 

 

 



   

 

Bibliografický záznam 

ZÁHOROVÁ, Kateřina. „Dost je dost": Diskurzivní analýza parlamentních projevů 

Geerta Wilderse 2010-2015. Praha, 2016. 97 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra německých a 

rakouských studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. David Emler, Ph.D.  

 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce („Dost je dost": Diskurzivní analýza parlamentních 

projevů Geerta Wilderse 2010-2015) si klade za cíl analyzovat rétoriku lídra 

nizozemské Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse v poslanecké sněmovně mezi 

lety 2010 a 2015 a pomocí diskurzivní analýzy jeho projevů zodpovědět výzkumné 

otázky. Výzkumné otázky této práce se zabývají problematikou označení Geerta 

Wilderse za populistického politika a jeho silné kritiky islámu, multikulturalismu 

a evropské integrace. Na základě teoretické literatury a praktické analýzy diskurzu 

Geerta Wilderse zodpoví tato práce otázku, zda Wildersova rétorika naplňuje 

předpoklady populismu. Zkoumáním projevů lze také určit hlavní témata Wildersových 

řečí a zodpovědět otázku, zda je kritika islámu či evropské integrace neustálou součástí 

jeho proslovů, nebo zda se jedná pouze o příležitostné zmínky. Zkoumané období 

zahrnuje projevy z doby po senzačním úspěchu PVV ve volbách roku 2010, po propadu 

ve volbách 2012 i následné období působení v opozici. 

Diskurzivní analýza je vystavěna na oficiálních přepisech promluv Geerta 

Wilderse v dolní komoře parlamentu (Tweede Kamer der Staten-Generaal), teoretická 

část práce je pak zakotvena odbornou literaturou i relevantními primárními zdroji: 

dokumenty vydanými nizozemským parlamentem, Stranou pro svobodu či Geertem 

Wildersem osobně. V přílohové části se navíc nachází tabulka s přehledem všech 

projevů Geerta Wilderse ve zkoumaném období. 

 

 



   

Abstract 

This thesis ("Enough is enough": Discourse analysis of Geert Wilders' 

parliament speeches 2010-2015) aims to analyze the rhetoric of the leader of the Dutch 

Party for Freedom (PVV) Geert Wilders in the House of Representatives between the 

years 2010 and 2015 and with the use of discourse analysis it aims to answer the 

research questions. The research questions of this work concern the issue of labeling 

Geert Wilders as a populist politician and his strong criticism of Islam, multiculturalism 

and European integration. Based on the theoretical literature and practical analysis of 

Geert Wilders‘ discourse, this thesis will answer the question if Wilders‘ rhetoric meet 

the criteria of populism. By analyzing the speeches it is also possible to determine 

the main topics of his speeches and answer the question if the criticism of Islam 

or European Union are a permanent feature of Wilders‘ speeches or just seldom 

mentions. The researched period includes the spectacular success of the PVV in 2010 

general election, the drop in the 2012 general election and the following time in 

opposition. 

The discourse analysis is based on official transcripts of the speeches of Geert 

Wilders in the Second Chamber of the Parliament (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 

the theoretical part is based on scholarly literature as well as relevant primary sources: 

documents issued by the Dutch Parliament, Party for Freedom or Geert Wilders himself. 

In the attachments there is also a table of all the speeches of Wilders in the researched 

period.  
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Úvod  

Nizozemsko patří historicky k tolerantním a k přistěhovalcům otevřeným zemím. 

Obraz idylické země s multikulturní společností byl silně poškozen nejdříve v roce 2002 

vraždou Pima Fortuyna, poslance a odpůrce otevřené imigrační politiky Nizozemska, 

později atentátem na kritika islámu a režiséra Theo van Gogha v roce 2004. Tyto zločiny 

negativně ovlivnily náladu nizozemské společnosti ohledně přistěhovalectví a podpořily 

vznik nových politických uskupení, která zastávala silně protiislámské pozice. Příkladem 

takových hnutí může být strana Rity Verdonk Hrdí na Nizozemsko (Trots op Nederland) 

a Strana pro Svobodu Geerta Wilderse. Obě strany se zúčastnily voleb v roce 2010. Strana 

Rity Verdonk v nich zcela propadla a nezískala žádné poslanecké mandáty, Wildersova 

strana naopak zaznamenala svůj dosud nejlepší volební výsledek. Geert Wilders od té doby 

pokračuje v kritice islámu, imigrace a multikulturalismu. Za své radikální výroky byl 

dokonce několikrát postaven před soud, přesto se od něj voliči neodvrátili. Díky 

kontroverzním výrokům okupuje Wilders často přední strany novin a často vyvádí své 

oponenty z míry. Jednoduchým způsobem jak znevážit politického oponenta je označit ho 

za populistu: což je také nálepka, kterou si Wilders svou rétorikou během působení ve 

vrcholné politice vysloužil. 

Tato práce si klade za cíl skrze analýzu parlamentních projevů Geerta Wilderse určit 

hlavní témata jeho promluv a způsob, jakým jsou tato témata prezentována. Na základě 

propojení teorie uvedené v teoretické části práce a vlastní analýzy textu budou zodpovězeny 

následující výzkumné otázky: „Naplňuje rétorika Geerta Wilderse definici populismu?“ 

a „Je negativní vyjadřování o islámu a Evropské unii trvalou součástí projevů Geerta 

Wilderse?“  

První kapitola práce se zabývá politickou situací v Nizozemsku od přelomu 

tisíciletí, změnami v postojích Nizozemska k přistěhovalectví a ideologickým vývojem 

Geerta Wilderse od počátku jeho politické kariéry. V kapitole je tedy popsán vznik, 

struktura Strany pro svobodu a hlavní témata strany se zaměřením na osobu lídra strany 

Wilderse. V následující stati konstruuji metodologický a teoretický rámec práce. Třetí 

kapitola zkoumá na základě dále popsané metodologie projevy Geerta Wilderse 

v nizozemském parlamentu mezi lety 2010−2015. Závěr obsahuje shrnutí poznatků 

získaných v analytické části práce a odpovědi na výzkumné otázky.  

Pro účely této práce byla zvolena kvalitativní metodologie diskurzivní analýzy, 

která zkoumá dokumenty bez ohledu na jejich pravdivost či objektivitu. Tento postup 

umožňuje skrz analýzu jazykové konstrukce textu odhalit diskurzem zobrazovanou sociální 
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realitu. Součástí mé práce tedy není hodnocení pravdivosti a objektivity projevů 

vstupujících do analýzy, jde totiž o výzkum způsobu zobrazování dané problematiky. Na 

počátku analýzy diskurzu je nejprve určit kategorie, kterými budou propojeny jednotlivé 

části této práce a následně budou využity pro vysvětlení diskurzu.  

Největší část této práce je vystavena na primárních pramenech, jakými jsou oficiální 

dokumenty zveřejněné nizozemským parlamentem, stranou PVV či Geertem Wildersem 

či institucemi Evropské unie. Dále je v této práci využita nejnovější odborná literatura, 

konkrétně tematicky relevantní publikace politologů, sociologů a historiků. V několika 

případech byly jako podklady k aktualitám využity také novinové články seriózních 

periodik - například anglické verze webu Al Jazeera, či pravicových deníků The Telegraph 

a De Telegraaf. Veškeré použité citace z nizozemštiny jsou mnou přeložené do českého 

jazyka pro potřeby této práce.  



4 
 

 
 

1 Kontext 

Následující kapitola se věnuje uvedení práce do kontextu vnitropolitického dění 

v Nizozemsku a přibližuje koncepty multikulturalismu, pilířové a konsociativní 

společnosti. Dále se věnuje politické kariéře Geerta Wilderse a vývoji jeho politických 

názorů. 

1.1 Politický vývoj Nizozemska  

Až do přelomu šedesátých a sedmdesátých let byl v západní Evropě přístup 

k imigraci založen na aktivní snaze o asimilaci přistěhovalců. Na konci šedesátých let 

ale začal vznikat nový pluralistický model postoje k přistěhovalectví a menšinám: 

multikulturalismus.  Tento přístup se velmi dobře uchytil v Nizozemsku. Multikulturní 

společnost přijímala rozdílnosti mezi většinovou společností a menšinami a striktně 

odmítala dřívější asimilační přístup. Samotné provedení se lišilo v každém státě na 

základě rozdílných historických zkušeností a tradic. Rétorika vlády ohledně tématu 

přistěhovalectví nově propagovala rovnoprávnost, toleranci a respekt. 

Multikulturalismus umožnil imigrantům zachování vlastní identity: přistěhovalci si 

s podporou nizozemské vlády zachovali vlastní jazyk, kulturu i náboženství. 

Nizozemsko se tak díky své toleranci stalo oblíbenou destinací přistěhovalců ze všech 

koutů světa. K nejvýznamnějším menšinám žijícím na území Nizozemska patří 

například Maročané, Turci a přistěhovalci ze zemí bývalé Jugoslávie.
1
 

Multikulturalismus se stal natolik významnou součástí nizozemské identity, že mu 

národní muzeum v Amsterdamu věnovalo část expozice a vytvořilo na svých webových 

stránkách prezentaci vývoje multikulturalismu v Nizozemsku. Speciální sekci „Svoboda 

a provokace“ si vysloužil Geert Wilders a národní muzeum ho zde představuje jako 

provokatéra a významného kritika multikulturalismu.
2
 

Nizozemské pojetí multikulturalismu a integrace bylo velmi pluralistické, což 

literatura spojuje s historickým modelem pilířové společnosti, který sám pluralitu 

společnosti podporuje.
3
 Pilířová společnost je vertikálně rozdělena do pilířů na základě 

náboženství a politické příslušnosti. V Nizozemsku byl tento model přítomen od 

19. století. Existovaly zde čtyři základní pilíře: protestantský, katolický, socialistický 

a všeobecný. Každá skupina měla vlastní politické strany, noviny, televizní stanice, 

                                                             
1
 Hans Vermeulen a Rinus Penninx, Immigrant Integration: The Dutch Case (Amsterdam: Het Spinhuis, 

2000), 13.  
2
 „Multicultural society“, Rijksmuseum, https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection/timeline-

dutch-history/multicultural-society (staženo 4. 5. 2016). 
3 Vermeulen a Penninx, Immigrant Integration, 3. 



5 
 

 
 

školy, univerzity a nemocnice. Kolaps pilířového systému nastal v 60. letech minulého 

století, kdy mladá generace nechtěla být nadále řazena do pilířů. Některé skupiny, 

včetně muslimské menšiny, však dodnes využívají svá práva vycházející z tradice 

pilířové společnosti a zakládají své vlastní školy, což negativně ovlivňuje schopnost 

nové generace začlenit se do většinové nizozemské společnosti. Hladká koexistence 

všech pilířů byla zajištěna strategií konsocialismu (nizozemsky pacificatiepolitiek).
4
 

V Nizozemsku je tento typ konsociativní demokracie označován jménem poldermodel. 

Jedná se o tripartitní model vládnutí založený na konsenzuálním rozhodování, kde jsou 

k jednání o hospodářských a sociálních problémech přizváni kromě vlády také 

organizace zastupující zaměstnavatele a zaměstnance.
5
 V praxi to znamená, že špičky 

jednotlivých společenských pilířů pracují společně a snaží se o zachování stabilní 

demokracie. Jedním z největších kritiků poldermodelu byl Pim Fortuyn, který kritizoval 

snahu vládní koalice vyhovět všem, což nakonec znemožnuje efektivní jednání 

a poškozuje společnost.
6
  

Pilířový model, přestože zanechal v nizozemské společnosti stopy, již formálně 

neexistuje. Od 90. let minulého století byl jako další přežitek minulé doby kritizován 

také konsocialismus. Debata o nizozemském multikulturalismu pak nabrala na 

obrátkách po teroristických útocích v září 2001, kdy téma otevřel Pim Fortuyn. 

V dalších letech utrpěl nizozemský multikulturalismus několik dalších ran, například 

v roce 2004, kdy byl zavražděn režisér a kritik islámu Theo van Gogh. Debata 

o multikulturalismu tak neutichla: v roce 2011 dokonce ministr vnitra Piet Hein Donner 

ve svém projevu prohlásil, že multikulturalismus je již přežitý model, který by měl být 

nahrazen.
7
 V současnosti je jedním z předních kritiků multikulturalismu v Nizozemsku 

Geert Wilders. 

Nizozemsko patřilo až do konce 90. let 20. století k imigraci velmi otevřeným 

státům a pyšnilo se svým multikulturalismem. Na přelomu tisíciletí se nizozemská 

společnost začala obávat ztráty vlastní kultury vlivem přílivu přistěhovalců. V této 

atmosféře pak byla v únoru 2002 založena Listina Pima Fortuyna (Lijst Pim Fortuyn), 

která se ostře vymezovala zejména proti muslimským přistěhovalcům v Nizozemsku. 

                                                             
4
Maarten P. Vink, „Dutch 'Multiculturalism' Beyond the Pillarisation Myth, Political Studies Review 5 

(2007): 342343 (staženo 3. 5. 2016). 
5
Arend Lijphart, „Typologies of Democratic Systems“, Comparative Political Studies 1, č. 1 (1968): 

1720 (staženo 3. 5. 2016). 
6
 Pim Fortuyn, De puinhopen van acht jaar Paars (Rotterdam: Speakers Academy, 2002): 79. 

7
 „Multiculturalism must go: Donner“, DutchNews.nl, 

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2011/06/multiculturalism_must_go_donne/ (staženo 4. 5. 2016). 
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Strana byla založena velmi krátce před volbami, což ji ale nijak výrazně nezbrzdilo. 

Svými názory si získala velkou pozornost a nezanedbatelnou podporu obyvatelstva. 

Kromě velmi silného důrazu na otázky imigrace a integrace kladla Listina Pima 

Fortuyna velký důraz také na svržení elit, které Nizozemsko podle stranické rétoriky 

(společně s přílišně otevřenou imigrační politikou) poškozují.
8
 Pim Fortuyn se stal 

veřejným a velmi hlasitým kritikem islámu a multikulturalismu, což ho nakonec několik 

dní před volbami stálo život.
9
 I přes smrt svého zakladatele a předsedy se Listině Pima 

Fortuyna podařilo v nadcházejících volbách získat 17 % hlasů, což odpovídá 26 křeslům 

v dolní komoře parlamentu.
10

 Ve volbách v roce 2006 již strana svůj předchozí úspěch 

nezopakovala. Ve stejném roce však byla založena Strana pro svobodu (Partij 

Voor de Vrijheid, PVV) která v čele s Geertem Wildersem navázala na antiislámskou 

rétoriku Listiny Pima Fortuyna.  

Ve volbách na podzim 2006 se projevily negativní nálady společnosti ohledně 

nizozemských muslimů. Ve volbách, které se odehrály po dvou vraždách kritiků islámu 

(Pima Fortuyna a Theo van Gogha), se protiislámská rétorika Geerta Wilderse skutečně 

vyplatila. Přestože byla PVV založena velmi krátce před volbami, dokázala během 

krátké doby oslovit dostatečný počet voličů na zisk devíti křesel v poslanecké 

sněmovně. Během následujících let PVV pokračovala ve své antiislámské, antiimigrační 

a antievropské rétorice a získávala na popularitě. V předčasných volbách v červnu 2010 

pak Strana pro svobodu sklidila sladké plody své dosavadní práce - se svými 15,5 % 

hlasů a 24 křesly se stala třetí největší politickou stranou a velmi vlivným hráčem 

v rozhovorech o sestavování vlády. Během nadcházejících povolebních jednáních se 

Wilders snažil prosadit řadu kontroverzních návrhů, například zákaz Koránu či zákaz 

nošení hijábu, popřípadě uzavření hranic pro přistěhovalce z muslimských zemí. 

Vyjednávání trvala až do září 2010, kdy byla utvořena koalice Lidové strany pro 

svobodu a demokracii (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, zkráceně VVD) 

a Křesťanskodemokratické výzvy (Christen Democratisch Appèl, zkráceně CDA). 

Dolní komoru nizozemského parlamentu tvoří 150 poslanců a pro získání většiny je 

                                                             
8
 Stijn Van Kessel, „Explaining the electoral performance of populist parties: the Netherlands as a case 

study”, Perspectives on European Politics and Society 12, č. 1 (2011): 7479 (staženo 3. 3. 2016). 
9
 Pim Fortuyn byl 6. května 2002 zavražděn radikálním ochráncem práv zvířat,  který později za důvod 

svého činu označil snahu zastavit protiislámskou rétoriku Pima Fortuyna a jeho strany. Fortuynova smrt 

Nizozemsko šokovala a Pim Fortuyn se stal symbolem nebezpečí radikálního islamismu a ohrožení 

západních hodnot, na čemž později stavěla Wildersova PVV.   
10

 „Lijst Pim Fortuyn“, Parlement & Politiek, 

http://www.parlement.com/id/vh8lnhrp1wzo/lijst_pim_fortuyn (staženo 2. 1. 2016). 
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potřeba mít 79 hlasů.
11

 VVD měla po volbách 31 křesel a CDA získala 21 křesel, což 

znamenalo, že jejich koalice byla se svými 52 hlasy menšinová. Většinu tomuto 

kabinetu proto zajišťovali na základě dohody poslanci PVV. Strana pro svobodu získala 

výměnou za podporu vlády možnost ovlivňovat vládní politiku v oblastech, které jsou 

pro PVV zásadní. Na Wildersův popud tak byly v poslanecké sněmovně v následujícím 

volebním období projednávány například plány na omezení imigrace (ať už z východní 

Evropy či Blízkého východu).
12

 

Během následujících dvou let byla tato křehká koalice otřesena hned několika 

skandály Strany pro svobodu. Během dvou let existence kabinetu se na veřejnost 

dostaly skandály hned sedmi poslanců PVV, což je vysoké procento celkového počtu 

poslanců Strany pro svobodu. Přestože byla strana těmito skandály značně otřesena, 

pouze jeden z poslanců zapletených do skandálů (James Sharpe) rezignoval. Tento 

poslanec byl velmi rychle nahrazen, a tak mohla koalice, ač otřesená, pokračovat ve 

svém fungování.
13

  

Situace se změnila 20. března 2012, kdy Hero Brinkman, jeden z poslanců za 

PVV, opustil stranu. Brinkman ve svém projevu v parlamentu vyjádřil úctu k osobě 

Geerta Wilderse, zároveň však zdůraznil, že v minulosti opakovaně stranu kritizoval pro 

nedemokratičnost vedení a nedostatečnou transparentnost, což se za celou dobu jejího 

fungování nezměnilo.
14

 Brinkman dále přislíbil trvající podporu kabinetu Marka 

Rutteho a pochválil vládu za dosavadní dobrou práci.
15

 Vládní koalice však nakonec 

padla, protože během dubnových debat o finančním plánu na příští rok Wilders odmítal 

veškeré rozpočtové škrty. S koncem podpory PVV tak Rutteho kabinet padl a byly 

vypsány předčasné volby. 

Období mezi pádem vlády a novými volbami strávila Strana pro svobodu prací 

na novém volebním programu. Hlavním tématem strany se stalo odmítání evropské 

integrace. Strana se tvrdě stavěla proti Evropské unii a zásahům Bruselu do nizozemské 

                                                             
11

 „Nizozemsko”, Euroskop.cz, https://www.euroskop.cz/425/sekce/nizozemsko/ (staženo 14. 3. 2016). 
12

 Peter Hylarides, „The Netherlands and its minority government“, Contemporary Review (22. 3. 2011), 

http://www.thefreelibrary.com/The+Netherlands+and+its+minority+government.-a0258916714 (staženo 

1. 2. 2016). 
13

 „Scandals plague Wilders' party”, Al Jazeera, 

http://www.aljazeera.com/news/europe/2010/11/2010111814460388609.html (staženo 12. 3. 2016). 
14

 Strana pro svobodu je plně pod kontrolou Geerta Wilderse. Podle pravidel pro politické strany musí mít 

každá nizozemská strana alespoň dva členy. Členy PVV tedy jsou Geert Wilders a Nadace Geerta 

Wilderse. Nevýhodou této zvláštnosti je, že strana může kandidovat jen ve dvou okrscích - v Haagu a 

Almere, výhodou pro Wilderse ale je, že má stranu plně pod kontrolou. Budoucí poslance si Geert 

Wilders pečlivě vybírá na základě životopisu a motivačního dopisu. Lidé mohou stranu podporovat, 

nemohou se však stát členy strany. 
15

 W10. 
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ekonomiky. V předčasných volbách v září 2012 se PVV musela vyrovnat se zklamáním, 

když nenaplnila svá očekávání a získala pouhých 15 křesel. Vládní koalici vytvořila 

Lidová strana pro svobodu a demokracii spolu se Stranou práce (Partij van de Arbeid, 

zkráceně PvdA).
16

 Wildersova PVV se tak ocitla v opozici, kde setrvala celé volební 

období. Příští volby do poslanecké sněmovny jsou v Nizozemsku plánovány na březen 

2017.
17

 V předvolebních průzkumech veřejného mínění si Strana pro svobodu vede víc 

než dobře - podle nejnovějšího průzkumu z 24. dubna 2016 by ve volbách do 

poslanecké sněmovny PVV získala 38 křesel a stala by se tak největší stranou (VVD by 

získala 23 a CDA 18 křesel, PvdA pak pouhých 8).
18

 

1.2 Ideologický vývoj Geerta Wilderse 

Následující část se věnuje evoluci Wildersových názorů a rétoriky od počátku jeho 

kariéry ve VVD až po jeho současné působení v PVV. Kapitola je rozdělena do tří částí 

v souladu s literaturou, která se tímto tématem zabývá.
19

  

1.2.1 Období liberálního konzervatismu, 19982002 

Geert Wilders zahájil svou kariéru jako asistent ministra zahraničí a předsedy 

Lidové demokratické strany pro svobodu Fritse Bolkensteina. V počátcích své politické 

kariéry se Wilders výrazně inspiroval právě osobností Fritse Bolkensteina, který byl 

jedním z prvních kritiků nizozemského multikulturalismu. Bolkenstein upozorňoval  na 

obavy nizozemského obyvatelstva z přistěhovalců a zdůrazňoval důležitost západních 

hodnot pro nizozemskou společnost a kulturu. Toto kladl do kontrastu s cizími vlivy, 

které jsou do Nizozemska přinášeny imigranty.
20

 Bolkenstein také často cestoval do 

zemí Blízkého východu a jeho tehdejší asistent Wilders mu na cestách samozřejmě dělal 

společnost. Během těchto zahraničních cest se Wilders mimo jiné opakovaně dostal do 

Izraele a vypěstoval si k této zemi velmi vřelý vztah. Spolupráce s Bolkensteinem 

přinesla Wildersovi nejdřív práci v zastupitelstvu Utrechtu a v roce 1998 mu dopomohla 

k poslaneckému křeslu za VVD.
21

 Podle současné literatury to byl právě Bolkenstein, 

kdo poprvé představil nový typ politika: obratného řečníka, který se nebojí mluvit 

                                                             
16

 Stijn van Kessel, Saskia Hollander, „Europe and the Dutch Parliamentary Election“, University of 

Sussex, https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epernnetherlands2012.pdf&site=266 

(staženo 15.  9. 2015). 
17

 „Tweede Kamer“, Kiesraad, https://www.kiesraad.nl/artikel/tk-tweede-kamer (staženo 4. 1. 2016).  
18

 „Actuele peilingen“, Frontbeicher - Politiek online, http://frontbencher.nl/peilingen/ (staženo 

27. 4. 2016). 
19

 Koen Vossen, „Classifying Wilders: The Ideological Development of Geert Wilders and His Party for 

Freedom“, Politics 31, č. 3 (2011): 179-189 (staženo 4. 1. 2016). 
20

 Vossen, „Classifying Wilders“, 181. 
21

 „Geert Wilders - tvrdý kritik islámu“, CEVRO: Liberálně-konzervativní akademie, 

http://www.cevro.cz/cs/213375-petr-sokol-geert-wilders-tvrdy (staženo 13. 3. 2016). 
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o obecně tabuizovaných tématech a staví se do pozice zastánce běžné populace.
22

 Jak 

Vossen dále poukazuje, Wilders převzal Bolkensteinovu rétoriku i ideologii. Začal se 

stylizovat do role zastánce zájmů lidu, který se nebojí mluvit o tématech, která byla 

podle Wilderse již dlouhou dobu politiky zanedbávaná. Často se vyjadřoval k sociálním 

tématům, například v kritice systému sociálního zabezpečení.
23 

Kromě toho přednesl 

v roce 1999 v dolní komoře parlamentu zprávu o nebezpečí islámského terorismu 

z Blízkého východu. „Extremismus na Blízkém východě představuje hrozbu pro 

stabilitu Evropy a Nizozemska. V následujících letech se bude tato hrozba zvětšovat, 

neboť je tento extremismus výsledkem imigrace dostane do Nizozemí. Toto se již děje, 

všichni o tom ale mlčí.
24

“ 

1.2.2 Období neokonzervatismu, 20022006 

Podle mnohých expertů byl Wilders na nejlepší cestě stát se v budoucnu lídrem 

VVD, místo toho však stranu v roce 2004 opustil.
25

 Ještě v době před odchodem z VVD 

se do Wildersovy rétoriky dostaly radikální návrhy na obranu západní demokratické 

společnosti, včetně návrhu na deportaci a odebrání občanství imigrantům podezřelým ze 

spáchání zločinu. Tuto svou vizi postupně rozšířil také na radikální muslimy (zejména 

Maročany) a imámy. Většina ostatních poslanců navrhovaná opatření chápala jako čistě 

protiústavní. Podporoval také americkou invazi do Afghánistánu a Iráku a boj proti 

islámskému terorismu. Mezi lety 20022006 se radikalizovala Wildersova rétorika 

ohledně islámu, který označil za totalitní ideologii představující třetí největší hrozbu pro 

západní svět, hned za komunismem a fašismem. V tomto období začal Wilders ve svých 

projevech prezentovat islám jako hlavní příčinu řady negativních jevů, a to například 

dětské kriminality (zejména u marocké menšiny), vysoké míry nezaměstnanosti či nízké 

míru vzdělanosti mezi muslimy. V neposlední řadě viděl Wilders islám jako hlavní 

motivaci nepokojů v Paříži v roce 2005. Na základě těchto pozorování začal hlasitě 

požadovat úplnou asimilaci nizozemských muslimů a odstranění islámu z nizozemské 

kultury, čímž se rozešel s ideologií svého vzoru Bolkensteina, který obhajoval ideu 

všeobecné náboženské svobody.
26

  

                                                             
22

 Baukje Prins, „The Nerve to Break Taboos: New Realism in the Dutch. Discourse on 

Multiculturalism“, Journal of International Migration and Integration 5 (2003): 363-379, cit. z Vossen, 

„Classifying Wilders“, 181. 
23

 Vossen, „Classifying Wilders“, 181. 
24

 Esther Lammers, „Het is leuk, die heftige reacties“; Nieuws in de Kamer“, Trouw (17. 12. 1999): 3, cit. 

z Vossen, „Classifying Wilders“, 182. 
25

 Geert Wilders opustil VVD v září 2004 kvůli nesouhlasu s pozitivním postojem strany k možnému 

připojení Turecka k EU. 
26

 Vossen, „Classifying Wilders“, 183. 
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Pro lepší pochopení Wildersova strachu z islámu je třeba zmínit vraždu režiséra 

Theo van Gogha v roce 2004.
27

 Několik dní po smrti van Gogha byl Wilders terčem 

plánovaného atentátu, útočníci ale byli včas zadrženi. Wilders proto nosí od vraždy van 

Gogha kvůli obavám o vlastní život neprůstřelnou vestu a žije pod neustálým dohledem 

ochranky.
28

 V roce 2005 pak Wilders napsal vrahovi van Gogha otevřený dopis, ve 

kterém píše: „Také bych vám chtěl říct, že jsem se nikdy nenechal zastrašit žádnými 

hrozbami. Tedy ani těmi vašimi, nebo hrozbami jiných radikálních muslimů. Vaše 

šílenství nezvítězí. Vaše hrozby mě pouze motivují, abych bránil náš demokratický 

ústavní stát a nizozemskou společnost, která není založená na radikalismu, nenávisti 

a násilí. Využiji všechny parlamentní a demokratické prostředky, které mám 

k dispozici, abych s větším přesvědčením než kdy dříve bojoval proti extrémnímu 

radikálnímu islámu. Budu bojovat proti zbabělcům, jako jste vy, a proti zhoubným 

ideálům, které představujete.“
29

 Boj proti islámu se tak stal hlavním bodem Wildersovy 

politické agendy a zároveň hlavním omezením jeho soukromého života. Jak se v roce 

2015 svěřil reportérovi  Newsweeku: „Přežívám. (...) Nejsem ve vězení, ale nejsem ani 

svobodný. Nemusíte mě litovat, ale osobní svobodu nemám už deset let. Z mého domu 

ani kdekoliv jinde na světě nemůžu udělat ani krok bez mé ochranky.“
30

  

Zostření také zaznamenaly Wildersovy výpady proti nizozemské domácí politice 

a politické reprezentaci. V jednom z Wildersových projevů se tak v roce 2006 dozvíme, 

že celá nizozemská politická elita přehlíží důležité problémy a stává se jednolitou 

masou lidí, kteří jednají pouze ve vlastním zájmu - tedy nikoliv v zájmu lidu, jak by 

tomu mělo v demokracii být.
31

 

1.2.3 Období národního populismu, 2006současnost 

V únoru 2006 založil Wilders Stranu pro svobodu a vydal její ideologický 

manifest, který sliboval neokonzervativní stranu s důrazem na kulturní a morální 

                                                             
27

 Theo van Gogh natočil před svou smrtí krátkometrážní film Submission, ve kterém na základě scénáře 

političky a bojovnice za reformaci islámu Ayaan Hirsi Ali vyobrazil špatné zacházení se ženami v 

muslimské komunitě. V listopadu 2004 byl brutálně zavražděn  radikálním muslimem Mohammedem 

Bouyerim, který pocházel z marocké menšiny.  Bouyeri do van Goghovy kůže vyřezal také dvě jména - 

Ayaan Hirsi Ali a Geert Wilders. 
28

 „The Dutch War on Islam“, Geert Wilders Weblog, 

http://www.geertwilders.nl/index.php/component/content/article?id=1874:the-dutch-war-on-islam 

(staženo 12.  9. 2015). 
29

 „Met nog meer overtuiging dan ik al had - Open brief aan Mohammed B.” Partij voor de Vrijheid, 

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/356-qmet-nog-meer-overtuiging-dan-ik-al-hadq-open-

brief-aan-mohammed-b.html (staženo 10. 4. 2016).  
30

 „The Prophet Who Hates Mohammad“, Newsweek, http://europe.newsweek.com/geert-wilders-

prophet-who-hates-muhammad-300266?rm=eu (staženo 1. 4. 2016). 
31

  „Een Nieuw-Realistische Visie“, Partij voor de Vrijheid, http://www.pvv.nl/index.php/30-

visie/publicaties/707-een-nieuw-realistische-visie.html (staženo 9. 4. 2016). 
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ozdravení společnosti a obnovení slušnosti a vychování v zemi. Brzy po založení strany 

se ale Wilders rozhodl jít jiným směrem, když se od neokonzervatismu přiklonil 

k národnímu populismu nebo extrémně pravicovému populismu.
32

 Wilders je za 

populistu v současné literatuře označován poměrně často,
33

 sám tuto nálepku ale 

odmítá. V předvolebním období 2010 pak Wilders sliboval přímou demokracii 

založenou na referendech a přímých volbách do všech významnějších funkcí státní 

správy, počínaje volbou starosty.
34

 

V této době dostávaly Wildersovy projevy čím dál větší nádech islamofobie 

a xenofobie, zejména jelikož byly často založeny na popisu hrůz možné budoucí 

islamizace Evropy. Pomalá islamizace Evropy podle Wildersových výroků již nastala, 

je zatím ale skrytá v přílivu muslimských přistěhovalců. Wilders se také odklonil od 

dřívější propagace asimilace imigrantů do nizozemské společnosti, nyní prosazovat 

tvrdé odmítání cizích kultur a hodnot. Muslimové, kteří by asimilaci byli nakloněni, 

podle Wilderse vykazují známky nedůvěryhodnosti. Na druhou stranu ale muslimové, 

kteří asimilaci odmítají, jsou podle Wilderse nepřizpůsobiví a měli by být z Nizozemska 

vyhoštěni. V duchu odmítání islámu navíc Wilders vypracoval řadu návrhů, mezi nimiž 

najdeme například projekt daně z hijábu
35

 či plán na zákaz Koránu.
36

  

Do zorného pole předsedy PVV se po roce 2006 dostali i přistěhovalci z dalších 

částí světa. Ve volebním programu Strany pro svobodu z roku 2010 se pak objevila 

myšlenka uzavření pracovního trhu pro pracovníky z východní Evropy či návrh na 

prodej Nizozemských Antil.
37

 Antily jsou totiž podle Wilderse „doupětem podvodníků“ 

a Nizozemsku by byly užitečné, jen kdyby se je podařilo prodat na eBay.
38

 

Středoevropané a Východoevropané se do propagandy PVV znovu výrazně dostali 

v roce 2012, kdy PVV spustila vlastní webovou stránku, na které mohli Nizozemci 

                                                             
32

 Vossen, „Classifying Wilders“, 184. 
33

 Daphne van der Pas, „A Leader Without a Party“, Party Politics 19, č. 3 (2013): 458-476 (staženo 

5. 12. 2015). 

Sarah L. de Lange, „Fortuyn versus Wilders: An Agency-Based Approach to Radical Right Party 

Building“, West European Politics 34, č. 6 (2011): 1229-1249 (staženo 12. 2. 2016). 

Stijn van Kessel, „A Matter of Supply and Demand: The Electoral performance of Populist Parties In 

Three European Countries“, Government and Opposition 48, č. 2 (2012): 175-199 (staženo 2.2.2016). 
34

 Vossen, „Classifying Wilders“, 184. 
35

 Wilders tento návrh nazval pejorativně „daň z hadry na hlavu“ (nizozemsky kopvoddentax) a přednesl 

jej v poslanecké sněmovně v září 2009. Podle jeho návrhu by si každý, kdo si chce zakrýt hlavu šátkem, 

musel koupit speciální licenci na nošení šátku. Licence by stála zhruba tisíc eur ročně. Daň z šátku se 

objevila i ve volebním programu PVV v roce 2010. 
36

 Ibid, 184. 
37

 Ibid, 185. 
38

 Koen Vossen, „Populism in the Netherlands after Fortuyn: Rita Verdonk and Geert Wilders 

Compared“, Perspectives on European Politics and Society 11, č. 1 (2010): 29. 
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hlásit problémy s lidmi z východní a střední Evropy. Zástupci zasažených zemí se 

následně proti diskriminační rétorice Wildersovy PVV ohradili a premiér Mark Rutte 

veřejně konstatoval, že Wildersův postoj není oficiálním postojem nizozemské vlády.
39

 

Jak ale podotýká Vossen, Wilders je ve své rétorice překvapivě mírný vůči dobře 

integrovaným menšinám, mezi které se řadí například čínská, surinamská či indická 

minorita. V této spojitosti stojí za zmínku také fakt, že Wildersova matka má kořeny 

v Indii a jeho manželka pochází z Maďarska.
40

  

V oblasti hospodářství se Wilders výrazně odchýlil od svých původních 

neoliberálních názorů a začal prosazovat myšlenky, které v Nizozemsku tradičně 

prosazuje levice (dřívější odchod do penze, větší podpora péče o seniory, větší ochrana 

zaměstnanců). Zároveň se ale zasazoval o menší podporu rozvojových zemí, menší 

příspěvky na umění a ochranu přírody a pokračoval v prosazování omezené imigrace do 

Nizozemska.
41

 

Z jazykového hlediska se Wildersův projev stal agresivnějším - například 

Maročany začal ve svých parlamentních projevech nazývat „muslimskými osadníky“ 

a mnozí politici měli náhle „páteř ze šlehačky“. Takové vyjadřování působí v jinak 

velmi klidných a konzervativních vodách nizozemského parlamentu poněkud 

nepatřičně, a tak není divu, že politici z ostatních stran nevěděli, jak si s tímto novým 

stylem řečnictví poradit.
42

 

Od roku 2006 se Wilders rovněž angažuje v boji proti nadnárodní spolupráci, 

která je podle něj v přímém rozporu s národními zájmy. Zatímco dříve podporoval 

například vojenskou misi v Afghánistánu, nyní se podle něj mají do boje proti terorismu 

zapojit jiné země. Spolu s plánem na připojení vlámské části Belgie k Nizozemsku 

reprezentují tyto postoje vzrůstající důraz na národ a národní identitu ve Wildersově 

ideologii.
43

 Na mezinárodním poli zaznamenal Wilders výrazný úspěch v červnu 2015, 

kdy se mu podařilo založit euroskeptickou frakci Evropa národů a svobody (Europe of 

Nations and Freedom, ENF) v Evropském parlamentu. Pozice lídra této frakce se ujala 

Marine Le Pen, předsedkyně francouzské Národní fronty (Front National, FN). Tato 

frakce je v současnosti nejmenší frakcí v Evropském parlamentu, sdružuje strany 

                                                             
39

 „Wildersova politika je Východoevropanům v Nizozemsku trnem v oku“, Česká televize, 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1189666-wildersova-politika-je-vychodoevropanum-v-

nizozemsku-trnem-v-oku (staženo 11. 4. 2016). 
40

 Vossen, „Classifying Wilders“, 185. 
41

 Ibid, 186. 
42

 Vossen, „Populism in the Netherlands“, 29. 
43

 Vossen, „Classifying Wilders“, 185. 
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s antiimigrační politikou a čítá 38 poslanců z Nizozemí, Francie, Velké Británie, Itálie, 

Rumunska, Rakouska, Belgie a Polska. Jádrem ENF jsou právě členové nizozemské 

PVV a francouzské FN.
44

 Vytvoření aliance předcházela jednání o programových 

rozdílech Strany pro svobodu a Národní fronty. Wilders se v minulosti od extrémně 

pravicových stran (včetně Národní fronty) hlasitě distancoval, s Marine Le Pen však 

nakonec našel společnou řeč. Wilders i Le Pen se veřejně distancovali od 

antisemitských výroků zpochybňujících holocaust, které pronesl Jean-Marie Le Pen, 

zakladatel Národní fronty a otec Marine Le Pen.
45

 Wilders a Le Pen se společně 

pokoušeli získat pro svou frakci také britskou euroskeptickou Stranu nezávislosti 

Spojeného království (United Kingdom Independence Party, UKIP), ovšem marně. 

Nigel Farrage, předseda UKIP, se od obou stran distancoval již o rok dříve, kdy odmítl 

jakoukoliv spolupráci s Národní frontou. FN je totiž podle něj založená na 

antisemitismu a předsudcích. Kooperaci s PVV ale Farrage nevyloučil, a to i přes 

Wildersovu rétoriku ohledně imigrace a multikulturalismu.
46

 

 

                                                             
44

 „European Parliament MEPs“, European Parliament, 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/pdf.html?country=&mepId=&politicalGroup=4907&bodyType=

ALL&bodyValue=&countryCircons= (staženo 4. 4. 2016). 
45

 „Geert Wilders invites Nigel Farage to join anti-EU alliance“, The Telegraph, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10447939/Geert-Wilders-invites-Nigel-Farage-

to-join-anti-EU-alliance.html (staženo 1. 4. 2016). 
46

 „Geert Wilders: I respect Ukip's Nigel Farage a lot“, The Telegraph, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10804531/Geert-Wilders-I-respect-Ukips-Nigel-

Farage-a-lot.html (staženo 27. 4. 2016). 
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2 Metodologie a teorie 

2.1 Metodologický rámec 

Ke zkoumání projevů Geerta Wilderse jsem zvolila metodu diskurzivní analýzy. 

Jedná se o metodu, která je specifická tím, že na rozdíl od jiných metod nepátrá po 

pravdivosti sdělení a nezkoumá ani věrnost zkoumaného dokumentu realitě existující 

mimo tento dokument. „Diskurzivní analýza zkoumá, jakým způsobem lidé skrze text či 

soubor textů konstruují smysl a význam objektů a aktivit sociálního světa.“
47

 Diskurz je 

všeobecně vymezován jako společensky přijímaná pravidla, která za použití různých 

jazykových prostředků nejen vytváří významy, ale také určují výsledné vyznění celého 

sdělení.
48

 Diskurz lze tedy chápat jako systém tvořící sociální realitu. Původce textu 

tvoří vlastní obraz skutečnosti, kterým může manipulovat adresáta sdělení, špinit své 

protivníky a sebe sama ukazovat v pozitivním světle.
49

 

Pod pojem diskurzivní analýza se řadí nespočet různých konkrétních přístupů 

k samotnému výzkumu, neexistuje zde žádný nadřazený typ výzkumu. Nejznámějšími 

formami zkoumání diskurzu jsou kritická diskurzivní analýza (CDA) a Foucaltovská 

historická diskurzivní analýza.  

Kritická diskurzivní analýza zastává názor, že ne vše je diskurz a dělí svět na 

diskurzivní (jazyk) a nediskurzivní (kultura, identita) část, které jsou vzájemně 

propojené. CDA pak zkoumá právě ono propojení a vzájemné působení mezi diskurzem 

a společenským přijetím diskurzu.
50

 Kritická diskurzivní analýza zkoumá text 

z několika pohledů. Z lingvistického hlediska zkoumá využité jazykové prostředky 

a způsob konstrukce textu, z diskurzivního pohledu upozorňuje na důležitost kontextu 

a vnějších vazeb, třetím úhlem pohledu na zkoumaný text jsou pak intertextuální 

souvislosti a vliv textu na společnost.
51

 

Foucaltovská historická analýza chápe diskurz jako významovou strukturu, která 

je založená na odlišnostech vedle sebe řazených prvků - definice jednotlivých součástí 

světa je vystavěna na rozdílnosti těchto částí. V minulosti byla takto zkoumána 

                                                             
47

 Vít Beneš, „Diskurzivní analýza“,  in Jak zkoumat politiku, ed. Petr Drulák (Praha: Portál, 2008), 93. 
48

 Cynthia Hardy, Nelson Philips, Discourse Analysis: Investigating Proceses of Social Construction 

(London: 

SAGE Publications, 2002), 3. 
49

 Teun Van Dijk, „Discourse and Manipulation“, Discourse and Society 17, č. 2 (2006): 373. 
50

 Norman Fairclough, Language and Power (Londýn: Longman, 2001), 122124. 
51

 Norman Fairclough, Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research (Londýn: Routhledge, 

2003), 3639. 
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například národní identita.
52

 Foucalt rovněž chápe diskurz jako prostředek pro ovládání 

společnosti, tedy mocenský nástroj tvořící skrz diskurz realitu.
53

 

V této práci bude využita metoda tematické analýzy, která klade velký důraz na 

pochopení sdělení textu v rámci jednotlivých zkoumaných kategorií a v širším kontextu. 

Cílem této práce tedy není kvantitativní analýza ani lingvistický výzkum. 

Kvůli principům diskurzivní analýzy jsem byla při překladu velmi opatrná, 

abych co možná nejlépe zachytila nejen obsahovou stránku použitých úryvků, ale také 

jejich jazykovou strukturu a vyznění. 

2.1.1 Výběr vzorku dat 

Pro potřeby analýzy bylo nutné vybrat relevantní vzorek dat neboli korpus. 

Zdrojem dat k analýze se staly webové stránky dolní komory nizozemského 

parlamentu
54

, kde jsou veřejnosti dostupné zápisy z jednání poslanecké sněmovny. Pro 

potřeby této práce byly vybrány projevy o řádové délce mezi patnácti a pětadvaceti 

minutami. Během některých debat má každý řečník na svůj hlavní příspěvek pouze pět 

minut,
55

 Geert Wilders ale dokáže ve svých pěti minutách vyvolat tolik otázek, že ve 

skutečnosti získá mnohem více času a ve výsledku tak mluví o svém tématu několikrát 

déle, než by podle pravidel měl. Do výběru jsem tak zařadila i dvě z těchto rychlých 

debat,
56

 protože celkový čas věnovaný Wildersovi v nich překročil hranici patnácti 

minut.  

Analyzované období je ohraničeno senzačním úspěchem PVV v předčasných 

volbách 2010 a zahrnuje jak období podpory vládní koalice, tak přechod do opozice po 

předčasných volbách roku 2012. Zkoumané období je pak ukončeno koncem roku 2015, 

jeho součástí jsou tedy rovněž teroristické útoky v Paříži, které Wilders a jeho strana 

neponechali bez povšimnutí. Účelem tohoto časového vymezení je snaha zachytit 

působení osoby Geerta Wilderse v poslanecké sněmovně od přelomového úspěchu 

v roce 2010 až po jeho současnou pozici opozičního politika a kritika činnosti vlády. Na 

základě těchto kritérií vznikl soubor 45 projevů, které vstoupily do následné analýzy.  

                                                             
52

 Lene Hansen , Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War (Londýn: Routhledge, 

2006), 1930. 
53

 Beneš, „Diskurzivní analýza“, 107. 
54

 „Tweede Kamer der Staten-Generaal“, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

https://www.tweedekamer.nl/. 
55

 Jedná se o tzv. rychlodebaty (Spoeddebat), kde se má k tématu vyjádřit co nejvíce poslanců. Každý tak 

má připravenou krátkou řeč, může ale slovo dostat zpět později, chce-li reagovat na slova ostatních 

poslanců, nebo pokud byla vznesena otázka na jeho osobu. Geert Wilders s oblibou ostatním „odpovídá“, 

aby mohl dopovědět, co v krátkém čase svého projevu nestihl říct. 
56

 W04, W07 
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Z těchto projevů jsem také vytvořila přehledovou tabulku (viz Příloha č. 1), 

která zobrazuje rozložení projevů ve zkoumaném období a uvádí je do souvislosti 

s událostmi, kolem kterých se projevy odehrávají. Každý proslov jsem na základě 

pečlivého čtení opatřila několika klíčovými slovy, dle kterých lze snadno rozpoznat 

hlavní témata dané řeči, a pro lepší orientaci v textu jsem každému projevu přidělila 

specifický kód. Tyto kódy pak v analytické části textu používám pro odkazování na 

daný proslov. V přílohové části práce se nachází také další tabulka (viz Příloha č. 2), 

v níž jsou ke každému projevu uvedeny bibliografické údaje (název debaty v originále, 

datum debaty, datum stažení dokumentu a přímý odkaz na dokument s přepisem 

debaty).  

2.2 Teoretický rámec  

K efektivnímu výzkumu je třeba nejdříve vymezit teoretický rámec, který bude 

poté možné aplikovat na případ Geerta Wilderse a tím zodpovědět výzkumnou otázku 

této práce. Pro účely této práce je třeba nejprve přiblížit populismus, jeho kořeny 

a hlavní ideje. Při formulaci této části mé práce pracuji především s pracemi Paula 

Taggarta
57

 a Case Muddeho,
58

 kteří se o výzkum populismu v západní společnosti 

dlouhodobě zajímají ve svých knihách. 

2.2.1 Koncept populismu 

Populismus je jedním z nejčastějších (a nejzneužívanějších) označení 

používaných politiky k diskreditaci politických oponentů. Za populisty byli v minulosti 

označováni představitelé ze všech stran politického spektra - radikálně levicová Skotská 

socialistická strana (Scottish Socialist Party), radikálně pravicová Svobodná strana 

Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs) či pravicově smýšlející Sarah Palin.
59

 

Populismus bývá také považován za hrozbu pro demokracii, zatímco populisté sami 

sebe označují za jediné opravdové demokraty.
60

 Populismus je dále spojován s politikou 

zaměřenou proti menšinám. Termín populismus je používán tak často a v tak různých 

významech, že se již objevilo volání po naprostém opuštění tohoto pojmu, protože 

podle části akademické obce zcela ztratil jakoukoliv výpovědní hodnotu.
61

 

O jednotnou definici populismu akademici snaží již několik desítek let, 

vzhledem k mnoha podobám populismu je však obecně platné vymezení tohoto pojmu 

                                                             
57 Paul Taggart, Populism (Buckingham: Open University Press, 2000). 
58

 Cas Mudde, Populist Radical-Right Parties in Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). 
59

 Cas Mudde a Cristóbal Rovira Kaltwasser, eds., Populism in Europe and the Americas: Threat or 

Corrective for Democracy? (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 1. 
60

 Margaret Canovan, „Populism for political theorists?“ Journal of Political Ideologies 9, č. 3 (2004): 

244 (staženo 5. 3. 2016). 
61

 Mudde a Kaltwasser, Populism in Europe, 1. 
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těžké definovat. Jedním z prvních znaků, který byl použit jako klíč k rozpoznání 

populismu, je vztah mezi lidem a elitou. Populismus se podle této definice vyskytuje 

tam, kde dlouho vládnoucí elita vzdaluje ostatním společenským vrstvám a dává tím 

lidu motivaci ke změně stávajícího stavu a svržení této elity.
62

 Další pokus o obecnou 

definici populismu přišel v roce 1981, kdy bylo vymezeno sedm základních kategorií 

populismu, mezi kterými se následně výzkumníci pokoušeli najít společné body 

a podobnosti. Výsledkem tohoto snažení byl závěr, že všechny populismy mají 

společnou výše zmíněnou nedůvěru lidu v elity, v dalších bodech se však vzájemně 

odlišují v závislosti na stavu společnosti zkoumaných zemí.
63

 Snaha o formulaci 

všeobjímající definice populismu dosud nebyla úspěšná. Celou problematiku pak 

komplikuje fakt, že téměř každý autor věnující se této problematice raději vymyslí 

vlastní termín, který ve své práci používá, místo aby využil již existující definice a 

názvy jiných autorů. Populismus se tak skrývá například pod názvy radikální pravice, 

radikální pravicový populismus, národní populismus, nový populismus, neopopulismus, 

xenofobní populismus, etnický nacionalismus, a tak dále. Jak upozorňuje Mudde, tyto 

termíny často samy o sobě postrádají přesné vymezení, a tak jsou mnohdy autory 

používána jako vzájemně zaměnitelná. Není výjimkou, že jeden autor používá více výše 

uvedených pojmů při popisu jednoho politického hnutí. Tento fenomén pak dále 

komplikuje práci s pojmem populismus.
64

 

O teoretické zakotvení pojmu populismus se pomocí spojení předchozích 

přístupů pokusil Paul Taggart. Podařilo se mu určit několik základních kritérií 

populismu.
65

 Populisté brání obyvatele heartlandu proti určitému nepříteli - Taggart 

takto nahrazuje pojem lid, na který se neodvolávají pouze populisté (demokracie jako 

taková je na lidu založena). Heartland se pak definuje na základě kulturní a etnické 

jednoty národa uvnitř svých hranic. Takto definovaný prostor je v populistickém pojetí 

narušován vnějšími vlivy - především přistěhovalectvím, mezinárodní integrací 

a globalizací. Heartland odkazuje k idylickému životu v době před všemi těmito vlivy 

a populisté slibují opětovné zlepšení situace. V neposlední řadě se populistická hnutí 

vymezují proti nepříteli - nepřáteli pak myslí ty, kdo nesdílí hodnoty heartlandu a jeho 

obyvatel. Výsledkem tohoto vnímání světa je zjednodušené dichotomické rozdělení na 

my a oni. Populisté dále kritizují politickou reprezentaci za odcizenost od občanů 

                                                             
62

 Paul Taggart, Populism, 1113. 
63

 Ibid, 2021. 
64

 Mudde, Populist radical right, 1112. 
65

 Taggart ve své práci používá pojem nový populismus. 
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a snaží se o opětovné sblížení těchto dvou stran.
66

 Konkrétní podoba populismu je 

závislá na prostředí a okolnostech - populismus se chová jako chameleon, což je jednou 

z příčin složité definice populismu.
67

 Taggart vnímá populismus jako potenciální 

ohrožení demokracie - populisté mají moc zasahovat do politických rozhodnutí  určovat 

směr politického jednání států a přiživuje nedůvěru v reprezentativní politiku. Toto 

nebezpečí ale může být zažehnáno, pokud se společnost vypořádá s tématy, která 

populisté ve své rétorice využívají (imigrace, evropská integrace 

a multikulturalismus).
68

  

Dalším významným teoretikem populismu je Cas Mudde, který populismus 

definuje jako směr založený na specifickém nacionalismu - nativismu, jehož cílem je 

obrana národa před cizími vlivy (především tedy před cizími kulturami). Nejedná se 

tedy o pocit nadřazenosti vlastního národa na základě etnicity, nativismus definuje 

národ v opozici proti ostatním národům, které nesdílí stejnou historii a kulturu.
69

 Cizí 

vlivy jsou pak chápány jako přímé ohrožení národa.
70

 Národní identita je pro Muddeho 

pojetí populismu zcela klíčová a je tvořena vymezováním se oproti identitám jiných 

národů. Konkrétní podoba nepřítele národa se liší podle národního kontextu, jedná se 

především o menšiny: muslimskou, židovskou či romskou.
71

 Populistické strany se staví 

proti politické reprezentaci, nechtějí však výrazně měnit systém (přímá demokracie 

v podobě referend má za úkol pouze zjednodušit proces a umožnit společnosti lepší 

kontrolu nad volenými zástupci). Problémem není systém samotný, ale pouze „zkažené“ 

elity, které systém momentálně okupují. Populisté slibují změnu a lepší politickou 

reprezentaci skrze přímou volbu zastupitelů. 
72

 Mezi druhořadá témata populistické 

rétoriky pak patří kritika mezinárodní spolupráce a globalizace, spolu s propagací 

neoliberálních myšlenek a sociálního státu v oblasti hospodářství.
73

 Populistické strany 

odmítají nadnárodní integraci v současné podobě, nebránily by se však například 
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 Paul Taggart, „The Populist Turn in the Politics of New Europe“, (příspěvek přednesený v rámci 8th 

Biannual International Conference of the European Union Studies Association, Nashville, USA, 2729. 

března 2003), http://aei.pitt.edu/2962/1/165.pdf (staženo 3. 4. 2016). 
67

 Paul Taggart, „Populism and the Pathology of Representative Politics, in Democracies and the populist 

challenge, ed. Yves Mény  a Yves Surel (New York: Palgrave, 2002), 70. 
68

 Paul Taggart, „Populism has the potential to damage European democracy, but demonising populist 

parties is self-defeating“,  The London school of economics and political science (13. prosince 2010), 

http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/12/13/populism-has-the-potential-to-damage-european-

democracy-paul-taggart/ (staženo 9. 4. 2016). 
69

 Mudde, Populist radical right, 18. 
70

 Ibid, 299. 
71

 Ibid, 6364. 
72

 Ibid, 153. 
73

 Ibid, 137. 



19 
 

 
 

sjednocení západní Evropy proti východním vlivům (muslimům či východním 

Evropanům).
74

  

2.2.2 Populistická praxe 

Počátky populistického proudu lze najít například v carském Rusku a hnutí 

narodniků a ve Spojených státech 19. století, kde vznikla Populistická strana. Tyto dvě 

skupiny byly ve svém programu velmi odlišné, obě však samy sebe viděly jako 

reprezentaci rolnictva. Později se populistická hnutí etablovala ve 30. letech 

v souvislosti s hospodářskou krizí a v období po druhé světové válce. Od 30. let se 

představitelé těchto stran začali místo určité společenské vrstvy odvolávat k „lidu“. 

Díky této změně se tak jejich voličská základna rozšířila na zástupce všech 

společenských vrstev (tedy nejen dělníky, zemědělce nebo podnikatele, populistická 

strana se stala volitelnou pro všechny zmíněné skupiny).
75

 

Literatura často spojuje vzestup popularity populismu s poválečnou krizí 

a poklesem důvěryhodnosti tradičních politických uskupení. Poslední jmenované lze 

navíc sledovat také na klesajícím zájmu obyvatel o politické dění v zemi a nezájmem o 

členství v politických stranách. Do popředí společenské debaty navíc vstupují témata 

jako ekologie, rovnost pohlaví a v případě západoevropských zemí (včetně 

Nizozemska) také přistěhovalectví a multikulturalismus. Tento vývoj otevřel dveře 

novým politickým stranám, které na rozdíl od zavedených stran nebyly zatíženy 

tradicemi, a tak mohly svůj program ušít na míru voličům. Vznikaly tak pravicově 

populistické strany, které se snažily oslovit běžného občana, který je unaven 

dosavadními pořádky a touží po změně. Příkladem populistického proudu v poválečném 

období budiž nizozemská Farmářská strana (Boerenpartij) Hendrika Koekoeka, která od 

konce 50. let bojovala za práva zemědělců.
76

  

V Evropě se strany s populistickou rétorikou objevily výrazněji v 80. letech 

minulého století. V devadesátých letech pronikla populistická rétorika nově do diskurzu 

tradičních stran, kde se natolik uchytila, že literatura mluví o Populist Zeitgeist: 

populismus se stal nedílnou součástí západoevropské politiky.
77

 Populisty se zejména 

v předvolebních kampaních stávají všichni politici.
78

 Za populistické chování je pak na 
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konci 90. let a po roce 2000 považováno také následování tzv. třetí cesty v Německu 

a Velké Británii. Britský ministerský předseda Tony Blair a německý kancléř Gerhard 

Schröder totiž tehdy „v zájmu lidu“ prováděli reformní kroky, se kterými jejich strany 

nesouhlasily.
79
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3 Diskurzivní analýza 

Předmětem této kapitoly je diskurzivní analýza projevů Geerta Wilderse 

v nizozemském parlamentu mezi lety 2010 a 2015. Přehled všech použitých projevů je 

dostupný v tabulce v přílohové části včetně kódů, které jsou v samotné analýze použity 

při odkazování. V barevně odlišených řádcích pak tabulka zobrazuje volby do 

poslanecké sněmovny a další významné události, které ovlivnily Wildersovu rétoriku. 

Z tabulky je zřejmé, že nejčastějšími tématy Wildersových promluv je islám (ve 

spojitosti s imigrací nebo terorismem), Evropská unie a kritika vládnoucích elit. 

Samotná analýza je tak rozdělena do tří částí korespondujících s těmito tématy. Za 

povšimnutí také stojí častá nesouvislost Wildersova projevu s tématem parlamentní 

diskuze dne. 

3.1 Islamofobie 

Odmítání islámu je jedním ze základních kamenů Strany pro svobodu již od jejího 

založení v roce 2006, Geert Wilders se proti islámu a imigraci z muslimských zemí 

vyjadřoval již dříve. Ve sledovaném období se k tématu islámu, muslimské imigrace 

a multikulturalismu vyjádřil celkem šestadvacetkrát. Wilders se proti islámu 

a přistěhovalectví z muslimských zemí v průběhu sledovaného období 20102015 

vyjadřoval frekventovaně. Jedinou výjimkou byla doba od konce roku 2011 do debaty 

o výsledcích předčasných voleb 2012, kdy se hlavním tématem Wildersových projevů 

stala kritika vlády a Evropské unie. Islám byl ale přítomen ve všech následujících 

projevech lídra PVV od počátku září 2014 až do konce roku 2015. 

3.1.1 Islám ohrožuje naši identitu 

 Islám je největší nebezpečí pro naši identitu.
80

  

- Geert Wilders 

 

Ve svých projevech poukazuje Geert Wilders často na rozdíly mezi 

západoevropskou a muslimskou společností. Kultura muslimů je příliš odlišná od 

kultury Nizozemska, navíc je příliš dominantní a ohrožuje tak nizozemský svobodný 

způsob života. Wilders zastává názor, že muslimové do Nizozemska přichází nikoliv 

žít, ale kolonizovat - jejich cílem tedy není začlenit se do společnosti a stát se 

Nizozemci, ale postupně převzít nadvládu nad celou zemí a přetvořit Nizozemsko 
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v islámskou zemi. V těchto souvislostech mluví o islámské invazi,
81

 popřípadě o 

islámské tsunami.
82

 

 

Je to nepříjemná pravda, ale musí to být řečeno: mluvíme tu o 

islámské invazi do Evropy a do Nizozemska. Masa mladých 

dvacetiletých mužů s plnovousy cestuje se zpěvem skrz Evropu. 

Je to invaze, která ohrožuje náš blahobyt, naši bezpečnost, naši 

kulturu a naši identitu.
83

 

 

Opakované zdůrazňování toho, že se jedná o náš blahobyt, naši bezpečnost atp., 

navozuje dojem, že oni mladí muži s plnovousy chtějí tyto naše věci nějakým způsobem 

uzurpovat. Jedná se o určitou formu jazykového imperialismu, kde se řečník propojuje 

s publikem, aby navodil pocit sounáležitosti. Wilders tedy říká, že se nizozemský národ 

musí bránit proti invazi cizích vlivů. Cizími prvky jsou v tomto kontextu „mladí muži 

s plnovousy“, tedy potenciální radikální muslimové, kteří do Evropy míří s uprchlickou 

vlnou. Strana pro svobodu mimo jiné odmítá akceptovat islám jako náboženství - právě 

náhled na podstatu islámu tak podle Wilderse odlišuje PVV od ostatních stran.  

 

VVD a CDA považují islám za náboženství, PVV ví, že islám je 

politická ideologie.
84

 

 

Dle Wildersova výkladu není islám náboženství, ale pouhá politická ideologie. 

To znamená, že Korán není svatá kniha, ale pouze jakási doktrína, kterou muslimové 

následují. Přitom Wilders ve svých projevech Korán hojně zmiňuje jako kořen 

islámského zla. 

 

Je to snad náhoda, že jsou muslimové po staletí zapleteni 

s vražděním? Ne, není to náhoda. Oni jen konají podle své 

ideologie, jak ji nadiktoval Alláh Mohamedovi. Kdokoliv popírá 

Korán, popírá Alláha. Alláh řekl velmi přesně, co od muslimů 

požaduje. Rád bych nyní citoval několik veršů z Koránu. 
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Súra 8, verš 60: 'Připravte se terorizovat nepřátele Alláha.' 

Súra 47, verš 4 - to vidíme dnes pořád v televizi. 'Setkáte-li se 

s nevěřícím, podřežte jim krk. Otočí-li se k vám zády, chyťte je 

a zabijte je.' To byla Súra 4, verš 89.
85

 

 

V tomto úryvku je jasně zřetelné, že Wilders buduje obraz islámu jako víry 

budované od počátku své existence na násilí. Zmínka o „staletích vraždění“ navozuje 

dojem, že hrdelní zločin je pro muslimy zcela přirozenou a neměnnou součástí jejich 

kultury a života. Citace svaté knihy islámu pak celému sdělení propůjčují legitimitu. 

V bezpochyby pečlivě vybraných citacích Koránu záměrně mluví o „teroru nepřátel“ 

aby propojil Korán se současným islámským terorismem. „Podřezávání krků“ na 

Alláhův příkaz zase váže text Koránu k propagandistickým videím Islámského státu, 

kde bojovníci ISIS tímto způsobem zabíjejí zajatce. Představení islámu jako násilného 

a krvelačného náboženství pak slouží k vyvolání strachu z islámu a pocitu ohrožení 

stran muslimů. V následujícím úryvku tyto myšlenky rozvíjí ještě dál: 

 

Korán je pro miliony muslimů povolení zabíjet. (...) Korán je 

příručka pro teroristy. Z jeho stránek kape krev. Volá po 

nekonečné válce proti nám nevěřícím. Tato nečistá kniha je 

ústavou ISIS.
86

 

 

V tomto fragmentu je opět propojován Korán, jakožto základ islámu, 

s teroristickou organizací ISIS. Korán je očerňován a označován za nečistou knihu 

a základní kámen teroristické organizace ISIS. Mimo to je dále budována vize islámu 

jako náboženství založeného na krveprolití a vraždění. O propojení islámu a Islámského 

státu se Wilders snaží ve svých projevech opakovaně, dokonce označuje ISIS za 

„islámský tumor“
87

 a odsuzuje všechny, kteří odmítají uznat propojení mezi islámem 

a islámským terorismem.
88

 

 

U příležitosti svého osobního výročí deseti let od odchodu z VVD připomněl v 

září 2014 Wilders ostatním poslancům, že na rozdíl od nich viděl nebezpečí radikálního 
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islámu již před deseti lety. Připomněl také svůj snímek Fitna, ve kterém vykládá 

význam Koránu v kombinaci se záběry z teroristických útoků 11. září 2001.  

 

Byl jsem nejen nactiutrhán, ale také souzen, kvůli mému filmu 

Fitna.
89

 Nikdo nechtěl můj film vysílat v televizi, dnes 

v televizních zprávách denně vídáme Fitnu 2, 3, 4. Nizozemí se 

čím dál víc stává obětí islámu, protože se elity dívají jinam. 

Všechna má varování byla deset let ignorována.
90

 

 

Wilders používá zprávy o teroristických útocích či občanské válce v Sýrii 

a Iráku k vlastní propagaci - zatímco Rutteho vláda se v celé věci nijak neangažuje, 

Wilders (zde je nutné poznamenat, že z deseti let, o kterých mluví, byl sám dva roky 

de facto součástí vlády) zatím neustále na nebezpečí islámu upozorňuje. Jeho hlas však 

zůstává nevyslyšen, proto se situace v Nizozemsku zhoršuje. V tomto segmentu tedy 

Wilders nejen označuje islám za zdroj násilí, ale také obviňuje vládnoucí kabinet 

z nečinnosti, zatímco sám sebe staví do dobrého světla. 

 

Je premiér jediným v celém Nizozemsku, kdo nevidí, že 

Maročané tvoří největší podíl podezřelých ze zločinu? Je to snad 

náhoda, že tři čtvrtiny nizozemských bojovníků ISIS v Sýrii jsou 

Maročané? Kdy už konečně uznáte, že máme problém 

s Maročany? (...) Problémy se nedají řešit, pokud je odmítáme 

vidět a pojmenovat. Máme jeden obrovský problém s Maročany. 

Máme jeden obrovský problém, a tím problémem je islám.
91

 

 

Maročané jsou podle Wilderse značně problematickou menšinou. Hlavním 

Wildersovým problémem s Maročany ale je to, že vláda proti této menšině nic 

nepodniká. Sám Wilders se přitom proti Maročanům vyslovoval již během svého 

působení ve VVD. Opět tedy na příkladu kriminality přistěhovalců poukazuje nejen na 

nebezpečí islámu, ale také na neschopnost vlády a strach vlády z konfliktu. Wilders 

však nezůstává u pouhé kritiky, nýbrž navrhuje také řešení celé problematiky. 
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Říkám to už 10 let a řeknu to znova: zavřete hranice 

přistěhovalcům z muslimských zemí! Dost je dost.
92

 Nenávistná 

islámská kultura nepatří do Nizozemska. 65 % Nizozemců se 

mnou souhlasí. Nechte džihádisty odejít z naší země. Ale 

nedovolme jim návrat. To je to řešení, pošlete je pryč! Nechte je 

jít! Ale nenechte je vrátit se zpět. Zaveďte opět kontroly na 

hranicích. Deportuje každého, kdo třeba jen trošičku 

sympatizuje s ISIS, vezměte jim nizozemské pasy a nechte 

každého s pasem z islámské země podepsat odmítnutí práva 

šaría. Vzbuďte se, vládo! Nemluvte jen o Sýrii a Iráku, ale 

zajistěte Nizozemcům bezpečné ulice, bezpečné vlaky, bezpečné 

obchody, nebraňte proti ISIS pouze Iráčany, chraňte 

Nizozemsko proti islámskému terorismu. To je váš úkol, to je 

vaše práce, to je vaše zodpovědnost. Chopte se té 

zodpovědnosti! Dělejte svou práci!
93

 

 

Tímto projevem Wilders opět upozorňuje na vlastní schopnosti pozorovatele - 

již před deseti lety věděl, že bude mít Nizozemsko (a svět) v budoucnu s muslimy 

problémy. Islámská kultura je zde prezentována jako nenávistná, tedy naprosto 

neslučitelná s nizozemskou kulturou. Podle Wilderse s ním souhlasí více než polovina 

populace, což mu má dodat auru zástupce nespokojeného lidu. V tomto emocionálním 

úryvku Wilders doslova vykřikuje, aby vláda nechala všechny potenciální džihádisty 

opustit zemi a zapojit se do boje v občanské válce v Sýrii. Zároveň vytýká vládě 

nedostatečnou angažovanost v obraně nizozemských občanů - požaduje větší 

bezpečnostní opatření na veřejných místech s větší pravděpodobností teroristického 

útoku (letiště, vlaková nádraží, obchodní centra). Vláda podle něj neplní svou práci, 

a tak si Nizozemci nemohou být jisti svým bezpečím ani ve vlastní zemi. 

 

Začněme, prosím, uznáním toho, že islám je problém. Začněme 

de-islamizaci Nizozemska. Potřebujeme méně islámu. Zavřeme 
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naše hranice pro přistěhovalce z islámských zemí. Obnovme 

kontroly na hranicích. Zavřeme salafistickou mešitu, která 

dostává peníze třeba z Kataru. Vezměme všem džihádistům 

jejich pasy. I pokud mají jen ten nizozemský. Ať si seženou pas 

ISIS, jestli chtějí. Pokud chtějí být džihádisty, neměli bychom je 

na hranicích zastavovat. Nechme je jít. Pokud to pomůže, rád 

jim půjdu zamávat na Schiphol. Ale ať se nevrací.
94

  

 

Wilders tedy navrhuje odebírání pasů radikálním muslimům, kteří uvažují 

o odchodu do Sýrie. Na odchodu by měli odevzdat pas, i pokud je to jejich jediný pas -

tedy i pokud se v Nizozemsku narodili. Z úryvku jasně vyplývá, že pokud člověk 

sympatizuje s teroristickou organizací Islámský stát, přestává pro Wilderse být občanem 

Nizozemska. Ti, kdo se rozhodnou zemi opustit, by neměli mít právo na návrat. Mimo 

to chce Wilders znovu zavést hraniční kontroly, tedy vystoupit ze Schengenského 

prostoru, který umožňuje volný pohyb osob uvnitř společenství. Vyjádření o  

deislamizaci Nizozemska je poněkud znepokojivá, vezmeme-li v potaz Wildersovo 

chápání islámu. Jak je dobře vidět z jeho projevů, Wilders chápe islám jako veskrze 

násilnou ideologii, kterou muslimové slepě následují. Když tedy hovoří o tom, že 

Nizozemsko potřebuje „méně islámu“, vyvolává to otázky, zda by v jeho pojetí byli 

zasaženi všichni nizozemští muslimové.  

 

Neříkám, že všichni muslimové jsou špatní. Říkám ale, že se 

nejedná o pár extremistů, jak tvrdí vláda. Je jich 73 % a my se 

s nimi musíme vypořádat.
95

 

 

Chtěl bych vidět muslimy s transparenty 'Toto není náš islám', 

ale nikde je nevidím, ani u nás, ani jinde. Vidím jen muslimy 

s vlaječkami ISIS.
96

 

 

Ve Wildersově pojetí existují v Nizozemsku umírnění muslimové, není jich ale 

ani čtvrtina.
97

 Předchozí výroky o odebírání pasů a vyhošťování ze země by se tak 
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s velkou pravděpodobností týkaly právě těchto 73 %. Wilders nenabízí žádný klíč 

k oddělení těchto 73 % muslimů, kterých by se pravděpodobně jeho opatření týkala. 

V jiném příspěvku Wilders svou předchozí rétoriku zmírňuje, jen aby ji následně opět 

vyostřil. 

 

Nikdy jsem neřekl, že bojujeme proti všem muslimům. Je třeba 

rozlišovat. Bojujeme proti islámu. Islám je zlá ideologie. A ano, 

život Mohameda je příklad vojenského diktátora, který bychom 

lidem dávat neměli. A ano, Korán je fašistická násilná kniha. 

Stoprocentně. To ale neznamená, že muslimové nejsou jeho 

obětí. To neznamená, že bojujeme proti všem muslimům. 

Ujišťuji vás ale, že všechny velké útoky v Evropě za posledních 

10 let, od Madridu po Paříž a židovské muzeum v Bruselu, po 

Londýn a našeho vlastního Theo van Gogha v Amsterdamu, 

všechny měly společné to, že byly inspirovány tím stejným 

násilným islámem. Říkám vám, dokud říkáme politicky korektní 

příběhy, místo pravdy o islámu, nic se v Nizozemsku nezmění 

a teroristické útoky se budou dál odehrávat.
98

 

 

Wilders uznává, že ne všichni muslimové jsou teroristé, zároveň však 

upozorňuje, že všichni teroristé v posledním desetiletí jsou muslimové. Upevňuje svou 

vizi islámu jako násilného náboženství založeného na násilném Koránu a připisuje vinu 

za teroristické útoky posledních deseti let politickým elitám. Právě elity totiž mají za 

úkol ochraňovat Evropu před teroristickou hrozbou, bojí se ale případných politicky 

nekorektních výroků. Podle Wilderse by se tak místo toho, že islám a terorismus nemají 

nic společného, šířit pravda - totiž to, že islám je základem terorismu a muslimové jsou 

nebezpeční. 
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Pokud máváte vlajkou ISIS, máváte žádostí na vyhoštění. (...) 

Byla nám vyhlášena válka a my musíme tvrdě odpovědět. 

Zbavme se těch lidí. Dost je dost!
99

  

 

Mimo opětovné odmítání radikálního islámu v Nizozemsku je v tomto úryvku 

opět použit jazykový imperialismus - národ se musí spojit proti zlým islámským 

teroristům, kteří národu vyhlásili válku. Wilders tak úspěšně rozděluje Nizozemsko na 

nizozemský národ (my) a nepřítele (oni). Opět volá po odstranění islámu z Nizozemska 

a symbolicky projev zakončuje slovy Dost je dost. 

3.1.2 Shrnutí tématu Islám ohrožuje naši identitu 

Jak vyplývá z mého zkoumání a výše uvedených příkladů, Geert Wilders je 

skutečně silně orientován proti islámu a z hloubi duše odmítá politiku otevřených 

hranic, která umožňuje lidem z muslimských zemí vstup do Nizozemska bez hraničních 

kontrol. Wildersův odpor vůči muslimům ale neplyne z rasismu, jak by se snad mohlo 

nezasvěceným pozorovatelům zdát, ale z přesvědčení, že rozdíly mezi kulturou západní 

Evropy a kulturou muslimských zemí jsou příliš propastné. Podle Wilderse tato propast 

nejde překlenout a kultury nejdou nijak smysluplně propojit, proto musí být striktně 

odděleny. Přestože se v počátcích své kariéry vyslovoval pro nutnost asimilace 

a integrace přistěhovalců, v mnou zkoumaném období zastává názor, že vhodnějším 

přístupem je jednoduché uzavření hranic pro imigranty z muslimského světa a deportaci 

všech muslimů, kteří sympatizují s teroristickými organizacemi jako je například ISIS. 

Navrhuje rovněž zavést novou podmínku pro život muslimů v Nizozemsku: každý 

z nich by měl podepsat nesouhlas s akcemi teroristů a distancovat se svým podpisem 

také od práva šaría. Během svých projevů se Wilders snaží apelovat na vlastenecké 

cítění občanů. Kreslením obrazu násilného islámu, který ohrožuje nizozemskou identitu, 

se snaží zburcovat nizozemskou společnost k akci: nejlépe k odmítání islámu a podpoře 

Geerta Wilderse. Na závěr je třeba poukázat také na Wildersovo neustálé připomínání, 

že on sám proti islámu bojuje již deset let a elity se k problému otáčejí zády. Vláda sdílí 

vinu za teroristické útoky a zmařené životy, protože místo zásahu proti muslimům říká, 

že islámský terorismus nemá s islámem nic společného (tedy „politicky korektní 

příběhy“). Díky tomu může Wilders vystupovat jako tvrdý kritik vlády (kterou 
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v předešlém volebním období podporoval) a slogany jako „dost je dost“ získávat hlasy 

voličů, kteří jsou nespokojeni s nečinností vlády v oblasti imigrace.  

3.2 Lid a elity 

Ve sledovaném období se Wilders k tématu vyjádřil pětatřicetkrát. Kritika elit 

jde ruku v ruce s obranou lidu. Wilders se opakovaně staví za vyšší podporu 

nizozemských studentů a seniorů. Problematika elit a lidu je ve Wildersově rétorice 

propojena se vším ostatním: s imigrací, EU i islamizací. 

Ve své rétorice Wilders často používá vymyšlené postavy Henka a Ingrid 

(četnost jejich výskytu lze pozorovat v tabulce v přílohové části),  typické Nizozemce, 

zástupce tvrdě pracující střední třídy. Wilders fiktivní dvojici poprvé použil 

v předvolební kampani v roce 2010, kde ale používal jiná jména. Například tehdy v 

televizním rozhovoru řekl, vše, co dělá, je pro Henka a Anju (v současnosti pracuje 

výhradně pro Henka a Ingrid).
100

 

3.2.1 Vláda nenávidí nizozemské občany 

Co přijde dál? Daň ze světla? Co třeba daň z dýchání?
101

 

- Geert Wilders 

Geert Wilders se ve svých projevech opakovaně staví do role ochránce utlačovaných 

společenských vrstev - v jeho očích se jedná o seniory, studenty a střední třídu. Všem 

skupinám se budu ve své analýze postupně věnovat. Podle Wilderse jsou nizozemští 

občané ohrožováni hned několika způsoby - a za vše může vláda. První skupinou, které 

se budu věnovat, je nejstarší generace Nizozemců. 

 

Tato vláda nenávidí nizozemské seniory.
102

 

 

Geert Wilders sám sebe prezentuje jako zastánce seniorů a propagátora lepší 

péče o ně. Pro zdůraznění vlastních sympatií k seniorům pak používá vládní kroky 

(například škrty v rozpočtu nebo příspěvky na cokoliv, co není péče o seniory) jako 

důkaz, že nizozemské elity o (starší) občany nemají sebemenší zájem.  
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Je spravedlivé, že si dědeček musí sám zaplatit vozíček, zatímco 

dotace na solární panely jsou dotované? Je spravedlivé, že 

pomoc pro Kunduz bere peníze lidem, zatímco vláda "šetří"?
103

 

Je spravedlivé, že grachtengordel si může dovolit zlevňovat 

vstupné do galerií, zatímco tvrdě pracující lidé platí více a více 

za elektřinu?
104

 Je spravedlivé, že dáváme miliardy eur do 

rozvojových zemí, zatímco těžce nemocní Nizozemci musí platit 

7,50 euro denně za pobyt v nemocnici? Je spravedlivé, že 

investice do ekologie zlevňují, zatímco úrazové pojištění 

zdražuje? Je spravedlivé, že příští rok chceme utratit 10 milionů 

eur za ochranu přírody na Antilách, zatímco špatně slyšící si 

musí sami platit naslouchátka? Odpověď samozřejmě zní ne. 

Nejenže to není spravedlivé, není to ani přijatelné!
105

 

 

Wilders dává do souvislostí sociální problémy s nizozemskou zahraniční 

politikou, ekologií a kulturními akcemi. V poměrně krátkém úryvku dává najevo nejen 

vlastní solidaritu s lidmi, ale také nezájem vlády o potřeby občanů. Vláda má totiž 

několik „levicových hobby“, pod které spadají investice do zahraničí (včetně 

humanitární pomoci), ekologie a příspěvky na kulturu. Wilders se snaží naznačit, že 

vláda přehlíží potřeby vlastních občanů, ve prospěch lidí v jiných zemích, popřípadě ve 

prospěch bohatších vrstev (které si mohou dovolit bydlet v bohaté čtvrti a chodí do 

muzeí a galerií). Vláda navíc utrácí peníze za zcela zbytečnou ochranu přírody, zatímco 

Wilders by tyto peníze vynaložil například na větší státní podporu zdravotní péče 

v Nizozemsku. Tímto proslovem tak Wilders spojením jinak nesouvisejících témat do 

jednoho celku (Nizozemsko investuje v zahraničí, a tak nedostatečně podporuje péči o 

seniory) vyjadřuje své sympatie k občanům, nesympatie k vládě a opovržení vládou, 

která podle něj nechápe, co je pro Nizozemce důležité. 

Uprostřed uprchlické krize se Wilders v poslanecké sněmovně podělil o dopisy 

od občanů, aby vládě, která je podle něj odtržená od reality ukázal smýšlení běžného 
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Nizozemce. Dopisy proto uvedl slovy: „Toto jsou příběhy, které v televizi neuvidíte. 

Tito lidé si zaslouží být vyslyšeni, a já vás donutím poslouchat.“
106

 

 

Milý Geerte, je mi osmdesát let. Pomáhala jsem v centru pro 

žadatele o azyl. Už nikdy víc. Jsou nevychovaní, oblečení 

odmítají, protože není nové a masa mají za den víc, než já za 

celý týden, ale vůbec si ho neváží.
107

  

 

V tomto úryvku je zcela zásadní oslovení, které naznačuje, že sympatie mezi 

Geertem Wildersem a nizozemskými občany (v tomto případě seniory) jsou vzájemné. 

Druhou zásadní informací je pak svědectví o špatném chování imigrantů v uprchlických 

centrech. Wilders tuto příležitost využívá také k upozornění na špatnou finanční situaci 

nizozemských seniorů (uprchlíci dostávají více masa, než kolik si může dovolit 

pisatelka dopisu). Wilders dále sdílí také dopis muže z Arnhemu, který má obavy 

o bezpečí svých dcer. Říká, že se po jeho městě jen tak potulují uprchlíci, kteří obtěžují 

ženy a dívky. Další zpráva pochází od handicapované ženy, které mladí muži z tábora 

pro uprchlíky vyhrožovali v obchodě a chtěli jí vzít invalidní vozík.
108

 Wilders tak dává 

najevo, že má blízko také k rodinám s dětmi a zdravotně postiženým. Na závěr Wilders 

nasazuje smířlivou tvář a prohlašuje, že problémy s uprchlíky nelze generalizovat, 

bohužel ale nelze předjímat, který uprchlík se bude chovat slušně. Celý tento příběh 

proto nakonec vrcholí požadavkem na preventivní uzavření hranic: 

 

Jsem ten poslední, kdo by tvrdil, že tohle dělají všichni 

uprchlíci. (...) Pouštíme k nám lidi, kteří se nechtějí integrovat, 

chtějí nás kolonizovat. To musí přestat.
109

 

 

V návaznosti na Wildersův příspěvek vznesl předseda PvdA Diederik Samson 

dotaz, co přesně Wilders na takové dopisy odepisuje. Wilders neváhal a pro sebe velmi 

typickým stylem odvětil: „Odepisuji jim, že za to může pan Samson a jeho kamarádi ze 

Strany práce, kteří jsou zodpovědní za politiku otevřených hranic."
110

 Právě tento styl 
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založený na důvtipu a sarkasmu je pro Wilderse charakteristický. Ostatní poslanci 

obvykle neumí patřičně zareagovat a Wilders tak slovní potyčku za smíchu 

přihlížejících vyhraje. 

Další skupinou zasaženou politikou Rutteho vlády je střední třída. Wilders klade 

velký důraz na důležitost rodiny - zejména té nizozemské - jako základu státu. Střední 

třídu navíc vykresluje jako tvrdě pracující občany, kteří jsou motorem hospodářství, 

a vláda je svou politikou vykořisťuje. 

 

Rutte II poškozuje nizozemskou rodinu,
111

 VVD zradila své 

liberální principy a utekla do náruče socialistů. Všichni jsou si 

rovni, říká VVD. Budování socialismu je dokončeno. Zdá se, že 

Marx vyhrál. Střední třída je zničena.
112

 

 

Rutteho kabinet podle Wilderse ničí pomocí zvyšování daní nizozemskou rodinu 

a střední třídu - tedy základ nizozemské ekonomiky. VVD se podle něj stala po vstupu 

do koalice se Stranou práce levicovou stranou, která podlehla socialistické ideologii a 

nechala levici určovat další směřování celé země. Wilders levicí velmi opovrhuje, 

označení VVD za socialistickou stranu se tak rovná nejvyšší možné urážce. 

 

Premiér vyprazdňuje peněženky lidí a jediné, co nabízí, jsou 

prázdné opilecké výkřiky. 'Kupte si dům, kupte si auto!' To 

premiér radí lidem, kteří nemají peníze ani na splacení 

hypotéky. 'No tak, kupte si větší dům!' vybízí je premiér. (...) 

Premiér zasazuje smrtelnou ránu nizozemskému hospodářství. 

Skoro to vypadá, že svůj diplom získal na islámské škole Ibn 

Ghaldoun.
113

 

 

Kritika elit pokračuje - vláda dle Wildersova názoru očividně netuší, jak vést 

zemi a její hospodářství a žije v iluzi, že se nizozemští občané mají nadmíru dobře. 

Wilders ale ví, že řadový Nizozemec má hypotéku, kterou jen těžce splácí. V důsledku 

tohoto odtržení od reality však elity vedou Nizozemsko do hospodářských potíží. 
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Wilders dále nepromarní možnost zpochybnit kvalitu vzdělání premiéra Rutteho. Ibn 

Ghaldoun je škola pro muslimy, která v minulosti vydávala diplomy, aniž by studenti 

splnili studijní požadavky. 

 

Nepracující na sociálních dávkách si pochvalují, zatímco tvrdě 

pracující Nizozemci jim to platí. To je nepřijatelné! Naprosto 

nepochopitelné pak je, jak rychle se vláda vzala Bruselu. A teď 

bude Hedwigepolder zaplaven vodou.
114

 

 

Nepracující žijící ze sociálních dávek jsou podle Wilderse především 

přistěhovalci. Wilders odmítá systém, kdy plátci daní platí sociální dávky nepracujících 

a vytváří pocit, že tvrdě pracující Nizozemci financují bezstarostný život imigrantů, 

kteří se ani nesnaží najít práci. Dále tento problém staví do kontextu vládní podpory 

Evropské unie - Nizozemsko souhlasilo se zatopením Hedwigepolderu na příkaz EU, 

což je další důkaz odcizení vlády lidu.
115

  Nejenže podporují na úkor Nizozemců 

přistěhovalce, poslouchají také příkazy z Bruselu a berou tak Nizozemcům jejich zemi. 

 

Tato vláda nutně potřebuje peníze na svoje řecké hobby. Kde 

jinde vzít peníze, než z jádra tvrdě pracujícího Nizozemska? Od 

lidí, kteří ráno brzy vstávají, zasekávají se v dopravních 

zácpách, od lidí, kteří milují tuhle zemi. Od lidí, kteří si nepřejí 

nic víc, než mít trochu více peněz a víc času na svou rodinu. (...) 

Udělali to chytře, to se musí nechat. Pár lidí se sešlo s jediným 

cílem: co nejvíc oškubat Henka a Ingrid. Neuvěřitelný objem 

nových daní, zvýšení spotřební daně a nové předpisy, vše 

poškozující střední třídu.
116

 

 

Finanční pomoc Řecku je podle Wilderse jasný útok na střední třídu. Vládě 

nezáleží na běžných Nizozemcích, má špatně nastavené priority a volí Řecko před 

Nizozemskem. Henk a Ingrid, fiktivní zástupci střední vrstvy, jsou zasaženi novými 

daněmi. Wilders se vymezuje proti vládní politice zvyšování daní a dává najevo, že on 
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by (kdyby měl moc) daně rozhodně nezvyšoval. Z jeho strany se samozřejmě jedná o 

apel na střední třídu. 

 

Mezitím pokračuje islamizace Nizozemska a podpora 

nizozemských studentů klesá, bereme jim příspěvky na vzdělání, 

na dopravu a tak dále. (...) To je chyba v myšlení, není správné 

kapitulovat levici.
117

 

 

Další poškozenou skupinou jsou mladí lidé, například studenti. Wilders vedle 

sebe opět staví nesouvisející jevy - islamizaci Nizozemska a finanční příspěvky pro 

studenty. Jasným poselstvím úryvku je, že vláda jednoduše vůbec netuší, jak vést vlastní 

zemi. Povoluje totiž ohrožení země cizími vlivy a nedostatečně podporuje vlastní 

občany. Vláda podle Wilderse provádí levicovou (čili špatnou) politiku, která poškozuje 

vlastní občany a neřeší žádné problémy (islamizaci). 

 

Předseda VVD Rutte slíbil žádné další peníze pro Řecko. Jenže 

premiér Rutte je Pinocchio z nížiny. Jeho nos je dlouhý až do 

Atén.
118

 

 

Protivládní rétorika Wilderse se v souvislosti s EU a řeckou krizí vyostřuje, když 

Wilders označuje premiéra přímo za lháře. Neodpouští si ani příměr premiéra 

k Pinocchiovi, čímž vlastně říká, že premiér Rutte lže občanům velmi často (jeho nos je 

totiž dlouhý až do Atén). Wilders často a hlasitě kritizuje vládu za příspěvky do 

evropských fondů a půjčky Řecku, za otevřenou imigrační politiku, přijímání uprchlíků 

a za humanitární pomoc v rozvojových zemích. Vše výše zmíněné považuje za zradu 

nizozemského lidu - vláda podporuje cizí občany a těm vlastním bere příspěvky na 

bydlení, na studium či na zdravotní péči. Slovy Geerta Wilderse: 

 

Premiér Rutte si říká premiér Nizozemců, ale je králem žadatelů 

o azyl, dobrodinec Afriky a Řecka a ničitel sociálního systému 
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Nizozemska. Nizozemsku vládne elita, které se popletly priority. 

Vláda je naprosto odtržená od reality.
119

 

 

Následující závěrečný úryvek shrnuje Wildersovu filosofii ohledně lidu a elit. 

Pro koho tedy Wilders pracuje? A pro koho by měla pracovat vláda? 

 

Našemu premiérovi bych chtěl říct: utrácejte peníze v 

Nizozemsku, utrácejte peníze za náš lid. To jsou ti lidé, které tu 

reprezentujeme, lidé, kteří nás zvolili, to jsou lidé, pro které tu 

jsme. Zaslouží si naši pozornost, ne lidé z Afriky. Dost je 

dost.
120

 

 

Vláda v čele s premiérem se zcela odcizila lidu a zapomněla, co je důležité: 

vlastní občané. Naštěstí pro lid je tu ale Geert Wilders, který obrací pozornost vlády ze 

zahraničí (Afriky) zpět domů. Wilders i v této souvislosti používá slogan „dost je dost“. 

Zdůrazňuje tak nutnost soustředění se na vlastní občany. Zároveň tento slogan evokuje 

pocit, že dost bylo i vlády, která nedokáže chránit své občany. 

3.2.2 Shrnutí tématu Vláda nenávidí nizozemské občany 

Nizozemská politická reprezentace je podle Wilderse zcela odtržená od reality, 

nemá žádné spojení s lidem a netuší, po čem lidé touží. Svým amatérským způsobem 

vlády pak ohrožuje lid všemi možnými způsoby. Vláda vykořisťuje všechny 

Nizozemce, včetně seniorů a mladých lidí, aby mohla financovat zahraniční projekty a 

vyplácet sociální dávky menšinám. Vláda také přispívá na ekologii a ochranu 

přírodního prostředí, což se společně s imigrací a výše zmíněnými zahraničními 

projekty řadí do wildersovské kategorie levicových koníčků. Wilders během svého 

působení v opozici opakovaně označoval politiku vlády za levicovou, což je v jeho 

pojetí nejvyšší urážka. V souvislosti s návrhem zvýšení daní hovoří dokonce o vítězství 

socialismu. Wilders chápe lid jako nizozemský národ, který je ohrožován cizími vlivy 

(imigrace, evropská integrace, mezinárodní kooperace). Často používá obrat „tvrdě 

pracující Nizozemci“, popřípadě fiktivní manželskou dvojici Henka a Ingrid, aby 

poukázal na všechna příkoří, kterými musí kvůli elitám nizozemský lid projít. 

Nizozemský lid ztratil kvůli špatné politické reprezentaci, která lže, důvěru v politiku.  
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Všechny problémy mohou být samozřejmě vyřešeny. Wilders by v zájmu lidu 

uzavřel hranice, zastavil financování zahraničních projektů (včetně humanitárních misí 

a peněz pro Řecko) a snížil daně. Zvýšil by naopak nejrůznější státní příspěvky - na 

bydlení, na zdravotní pojištění, na pobyt v nemocnici, na dopravu. Vzhledem 

k propojenosti tématu lidu a elit ve Wildersově diskurzu s islámem a evropskou 

integrací je toto téma nejčastěji se objevujícím se motivem Wildersových proslovů ve 

zkoumaném období. 

3.3 Euroskepticismus 

Euroskepticismus a kritika Evropské unie je důležitou součástí Wildersovy 

rétoriky. Ve zkoumaném období se k problematice evropské integrace vyjádřil celkem 

jednadvacetkrát, EU se dokonce stala hlavním bodem volebního programu pro 

předčasné volby 2012. V období před volbami se tak k Evropské unii Wilders 

vyjadřoval pravidelně a velmi hlasitě.  

3.3.1 Brusel okrádá Nizozemce 

V Bruselu se zbláznili a otroci v Haagu hlasují pro.
121

 

- Geert Wilders 

Jak vyplývá z předchozí části analýzy (Vláda nenávidí nizozemské občany), 

Wilders spojuje EU s plýtváním nizozemských peněz skrze financování krizí 

postižených zemí. Wilders odmítá jakékoliv půjčky Řecku či Španělsku a využívá 

debaty o finančních injekcích těmto státům ke zpochybnění zdravého rozumu Rutteho 

vlády. 

 

Řešením této krize má být půjčka Španělsku, 100 miliard! (...) 

100 miliard, to je snad v lentilkách?
122

  

 

Wilders zpochybňuje finanční pomoc zemím zasaženým ekonomickou krizí 

a zároveň znevažuje schopnost elit (nizozemských i evropských) racionálně přemýšlet. 

Příměrem k lentilkám navozuje dojem, že o osudu EU rozhodují děti, které z celé věci 

nemají rozum a jen tak vyhazují peníze oknem.  
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Proč to tedy děláme? Odpověď je kvůli Evropě, potápějící se 

lodi, která potřebuje stále více peněz. (...) Vždy jsme říkali, že 

nechceme velké škrty v rozpočtu kvůli Bruselu, který se snaží  

těmito škrty zničit nizozemskou ekonomiku. (...) PvdA 

podepsala bianco šek jihoevropským státům. Jihoevropané si 

teď mohou pořádat párty na slunci za naše peníze.
123

 

 

Evropská unie je odsouzena k záhubě a stále funguje jen díky penězům 

členských států. Nizozemsko přispívá peníze pro EU, proto musí provádět vysoké 

rozpočtové škrty na úkor nizozemského blahobytu a prosperity. Jihoevropské státy, 

které dostávají finanční podporu z Bruselu (potažmo Nizozemska) peníze nevyužívají 

racionálně, jen z nich dále financují dosavadní způsob vedení ekonomiky: pořádají 

párty na pláži. A kdo jim dal nizozemské peníze? Kdo jiný, než nezodpovědná levice. 

Premiérem v této době byl pravicový Mark Rutte, jedná se tedy od Wilderse o urážku 

premiéra. Jak již bylo řečeno, být součástí levice je dle Wilderse nejhorší možná urážka. 

 

Řekové lžou a podvádí. Slibují, že něco udělají, ale neudělají 

nic. Předpokládám, že všechny na všechny své sliby 

zapomenou, jakmile jim dáme další půjčku. (...) Evropský feťák 

Řecko vždy slibuje: ještě jednou, naposledy, polepším se, 

všechno vrátím i s úrokem, přísahám. A premiér Rutte jim 

pokaždé věří. Je jedno, co Řecko udělá, vždy dostane peníze. 

Staří lidé v Nizozemsku nedostanou nic. Ale Řecko peníze 

dostane, protože tenhle už desetkrát zbankrotovaný projekt musí 

být zachráněn. Ten projekt se jmenuje euro. Ta bezedná jáma se 

jmenuje Evropská unie. Vidí to i slepý kůň. Každý to vidí. Ale 

Rutteho vláda to nevidí.
124

 

 

Na vině je samozřejmě nizozemská vláda, která setrvává v EU a poslouchá 

příkazy z Bruselu. Řecko si finanční podporu nezaslouží, protože peníze nikdy nevrátí, 

což samozřejmě poškozuje nizozemské občany. Premiér Rutte to ale nevidí a nadále 

Řecko podporuje, přestože se jedná o podporu na úkor Nizozemců. Euro si nezaslouží 

                                                             
123

 W13. 
124

 W39. 



38 
 

 
 

záchranu, státům by bylo lépe bez něj a Evropská unie pouze záplatuje díry v celém 

projektu pomocí peněz členských států. Nizozemská vláda to sice nevidí, Wilders to ale 

vidí a nebojí se to říct. Dalším Wildersovým problémem s EU jsou její nařízení a vliv na 

chod Nizozemska.  

 

Vidím to, co ostatní nevidí. Je to ten neviditelný slon v 

místnosti, ten opravdový šéf. Evropská unie. (...) Opravdová 

moc sídlí v Bruselu, ne tady. My si tu jen hrajeme na parlament, 

ale nejsme pánem Nizozemska.
125

 

 

Wilders upozorňuje, že opravdové mocenské centrum je v Bruselu. Nizozemci 

nemají žádné slovo v rozhodování o směřování vlastní země, což je špatné. Wilders 

naznačuje, že skutečnou moc by měl mít nizozemský parlament, ne orgány Evropské 

unie. V současnosti tedy Nizozemsko pouze dává EU peníze, na oplátku však nezískává 

nic. Pokud si Nizozemsko může o něčem rozhodnout samo, Rutteho vláda možnost 

nevyužije. 

 

My prostě jen platíme. Jsme největší přispěvatelé Evropské unie 

a na oplátku nedostáváme vůbec nic. Sem tam dostaneme 

trošičku moci, ale i tu se vláda bojí využít. Příští rok tu budeme 

mít invazi Rumunů a Bulharů, vláda se na to bude jen dívat, ale 

opět nic neudělá.
126

 

 

Evropská unie navíc podporuje přistěhovalectví do Nizozemska z východu 

Evropy. Občané členských států se mohou do Nizozemska dostat bez větších problémů, 

což je podle Wilderse logicky problém (imigranti nepracují, jen využívají nizozemský 

sociální systém a zatěžují tak nizozemské pracující občany). Kromě imigrantů 

z východní Evropy se do Nizozemska vinou EU dostává také ohromné množství 

uprchlíků, což Wilders samozřejmě také odmítá (viz část Islám ohrožuje naši identitu). 

Wilders také poukazuje na to, že ne všichni světoví lídři jsou nečinní jako premiér 

Nizozemska. 
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Británie má premiéra s vizí. Cameron chápe, že EU je 

katastrofa. Říká to zaobaleně, jak se to naučil na Etonu, ale když 

pozorně posloucháte, pochopíte, co říká: příliš mnoho potíží, 

příliš mnoho byrokracie, celkově nedemokratická instituce. 

Cameron chce jednat a poté chce referendum, protože se 

Cameron se nebojí. Cameron je totiž opravdový demokrat. A co 

dostaneme my? Referendum? Rozhodně ne, to řekl Rutte jasně. 

My musíme mlčet a platit. (...) Cameron jedná a Rutte se dívá do 

země. Cameron přemýšlí a náš premiér spí. Cameron má vizi a 

Rutte má Diedrika Samsona.
127

  

 

Britský premiér David Cameron je opravdový demokrat, protože se nebojí hlasu 

lidu (referenda o vystoupení z EU). Taky se nebojí vyjádřit své pochybnosti o Evropské 

unii. Mark Rutte žádné takové referendum nechce, o nic se nesnaží a je celkově nečinný 

(„spí“). Sám Geert Wilders se hlasu lidu nebojí, podporuje referenda a vyjadřuje hlasitě 

svou nespokojenost s EU. Geert Wilders je tedy dle své vlastní definice opravdovým 

demokratem, přesně jako David Cameron. Jako pravý demokrat má Wilders 

samozřejmě v hlavě krok, který by vyřešil všechny výše zmíněné potíže. 

 

Rutteho vláda si zvolila Brusel, PVV chce odchod z EU.
128

 

  

Poselství tohoto úryvku je zcela jasné, jediným řešením všech výše zmíněných potíží 

způsobených členstvím v EU je opuštění této organizace. „Dost je dost“, jak říká Geert 

Wilders. 

3.3.2 Shrnutí tématu Brusel okrádá Nizozemce 

Členství v Evropské unii je podle Wilderse pro Nizozemsko veskrze špatné. EU 

poškozuje Nizozemsko hned na několika frontách: odvádí nizozemské peníze do 

zahraničí, otevírá nizozemské hranice pro přistěhovalce z východní Evropy a uprchlíky 

a přesunuje rozhodování o důležitých nizozemských záležitostech mimo Nizozemsko. 

Wilders podporuje vystoupení Nizozemska z Evropské unie a kritizuje Rutteho vládu za 

nečinnost v této oblasti. Wilders nechápe, proč vláda nečiní potřebné kroky pro 

vystoupení z EU, proč podporuje snahy o záchranu eurozóny, proč souhlasí 
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s rozpočtovými škrty a dalšími návrhy Bruselu. Ve Wildersově diskurzu nizozemská 

vláda umožňuje Evropské unii okrádat nizozemské občany, což je samozřejmě 

nepřípustné. Wilders tedy opět využívá svůj prostor ke kritice vlády a zdůraznění její 

neschopnosti, zatímco sám sebe staví do dobrého světla a navrhuje nepřijatelná řešení 

situace. 

Wilders rovněž vyjadřuje podporu Davidu Cameronovi, který připravuje 

referendum o vystoupení Británie z EU. V souvislosti s Cameronem pak Wilders sám 

sebe představuje jako opravdového demokrata, který se nebojí říct, co má na srdci. 

V tomto případě tedy to, že Evropská unie ničí nizozemskou ekonomiku a poškozuje 

nizozemské občany. Wildersovým řešením je, jak již bylo řečeno, odchod Nizozemska 

z EU. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo pomocí diskurzivní analýzy projevů Geerta 

Wilderse zodpovědět výzkumné otázky položené v úvodu práce. Výzkumné otázky této 

práce zněly: „Naplňuje rétorika Geerta Wilderse definici populismu?“ a „Je negativní 

vyjadřování o islámu a Evropské unii trvalou součástí projevů Geerta Wilderse?“  

Pro zodpovězení první výzkumné otázky je třeba porovnat Wildersův diskurz 

s teorií. Na počátku výzkumu jsem identifikovala základní témata Wildersovy rétoriky 

jako kritiku islámu, kritiku evropské integrace a kritiku vrcholné politické reprezentace 

Nizozemska. V souvislosti se všemi třemi tématy používá Wilders frázi „dost je dost“: 

Nizozemsko má již dost imigrace, nařízení Evropské unie i špatné politické 

reprezentace. Tato témata se vyskytují v různých formách i v definicích populismu 

Paula Taggarta a Case Muddeho. Wilders ve svých projevech tvrdí, že ochraňuje 

nizozemskou identitu: hlavním nebezpečím pro ni je podle něj islám. O islámu hovoří 

Wilders velmi frekventovaně v negativních konotacích, islám je podle něj násilnický, 

založený na krvelačném Koránu V jiných souvislostech zase mluví o islámu jako pouhé 

politické ideologii a odmítá jeho označování za náboženství, v každém případu je ale 

západoevropské civilizaci zcela cizí. Jako takový by měl být z Nizozemska odstraněn. 

Wilders požaduje vystoupení ze Schengenského prostoru, vystoupení z Evropské unie a 

uzavření hranic pro ty imigranty z muslimských zemí, kteří se na hranicích nehodlají 

zřeknout své víry. Dále podporuje zrušení kvót EU pro přijímání uprchlíků, neboť tito 

uprchlíci nejsou nijak ohroženi: přichází do Nizozemska využívat sociálních příspěvků 

státu, čímž ohrožují blahobyt Nizozemců. Wilders označuje ideu multikulturalismu za 

hloupost, ze společnosti vyděluje menšiny (především Maročany a další muslimy) 

a zdůrazňuje jejich odlišnosti. Muslimové nesdílí nizozemské hodnoty, představují tak 

nebezpečí pro nizozemskou společnost. Toto je v souladu s Muddeho teorií populismu: 

Wildersovo označování islámu za ohrožení nizozemské identity není založeno na 

rasovém základu, nýbrž na odlišnosti a neslučitelnosti dvou kultur a identit. Obranu 

proti vnějším vlivům označuje za zásadní prvek populismu i Paul Taggart. Wildersova 

rétorika splňuje kritéria populismu obou teoretiků i v dalších bodech: Wilders se 

ohrazuje proti evropské integraci a požaduje vystoupení z EU, odmítá nizozemskou 

účast na mezinárodní spolupráci (včetně vojenských misí), ostře kritizuje vládu za 

odcizení se od lidu a v neposlední řadě obhajuje zájmy běžných občanů. Pro účely 

svých proslovů vytvořil dokonce fiktivní pár Henka a Ingrid, na kterých pravidelně 

demonstruje aktuální nálady společnosti (Henk a Ingrid chtějí uzavření hranic, Henk 
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a Ingrid nechtějí zvyšování daní, atp.). Diskurzivní analýzou parlamentních proslovů 

Geerta Wilderse jsem tedy prokázala, že jeho rétorika ve zkoumaném období skutečně 

koresponduje s definicí populismu. 

Co se týče druhé výzkumné otázky, dospěla jsem při psaní této práce 

k poznatku, že téma islámu a téma evropské integrace jsou v diskurzu Geerta Wilderse 

velmi důležitá a vzájemně propojená. Islám je bezpochyby základem Wildersovy 

ideologie, jako takový se tedy v jeho projevech vyskytuje pravidelně, často ve spojení 

s kritikou vlády či sociálními problémy. Výjimkou z tohoto pravidla je ale období před 

předčasnými volbami v roce 2012, kdy se Wilders ve svých projevech začal více 

věnovat kritice EU. Naproti tomu evropská integrace se objevuje vskutku pravidelně: 

Wilders totiž v průběhu let zmiňuje Evropskou unii v souvislosti s imigrací 

a nebezpečím islamizace Nizozemska. V roce 2012 se kritika EU stala hlavním tématem 

pro předčasné volby, v posledních třech letech pak Wilders opakovaně kritizuje EU za 

finanční injekce jihoevropským státům. Lze tedy říci, že přestože je téma islámu 

stěžejním tématem Wildersovy rétoriky, může zcela ustoupit do pozadí a přenechat 

místo aktuálnějším tématům. Evropská integrace je pak součástí Wildersovy rétoriky 

pravidelně, často ale hraje druhé housle jiným tématům, kterými jsou nejčastěji 

přistěhovalectví nebo sociální problémy. Nejčastěji se objevujícím motivem je kritika 

vlády a obrana nizozemských občanů, toto téma se objevuje v souvislosti s islámem 

i evropskou integrací. 
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Summary 

The aim of this thesis was to answer the research questions asked in the 

introduction of the paper by using the discourse analysis on the speeches of Geert 

Wilders. The research question of this thesis were: “Does the rhetoric of Geert Wilders 

match the definition of populism?“ and “Is the negative attitude toward Islam and 

European union a consistent part of Geert Wilders’ speeches?” 

To answer the first research question it is necessary to compare the  discourse 

of Geert Wilders with the theory. At the beginning of my research I identified the key 

topics of Wilders’ rhetoric are criticism of Islam, European integration and political 

representation of the Netherlands. In connection to all of the three topics Wilders uses 

the phrase “enough is enough”: the Netherlands has already had enough of immigration, 

European union and bad political representation. These three topics also appear in 

various forms in the populism definitions by Paul Taggart and Cas Mudde. In his 

speeches, Wilders claims to be protecting the Dutch identity: the main danger according 

to him is Islam. Wilders talks very often about Islam in negative context. According to 

him, Islam is violent and based on the bloodthirsty Quran. In other circumstances he 

talks about Islam as a mere political ideology and refuses calling it a religion. In any 

case, as Mr. Wilders claims, Islam does not belong in the western civilization and 

as such it should be removed from the Netherlands. Wilders demands exiting the 

Schengen area as well as leaving the European union and closing the borders for those 

immigrants from Muslim countries, who do not agree to give up their faith on Dutch 

borders. Furthermore, he supports the cancellation of EU’s quotas for accepting 

refugees, because these refugees are in no way in danger: they are coming 

to the Netherlands to take advantage of the Dutch welfare state, endangering the well-

being of the Dutch. Wilders calls the idea of multiculturalism stupid and points out 

the differences between the majority society and minorities (especially the Moroccans 

and other Muslims). The Muslims do not share the Dutch values, therefore they pose 

a threat to the Dutch society. This agrees with Mudde’s theory of populism: Wilders 

marks Islam as a threat to the Dutch identity not based on race, but based on differences 

of two cultures and identities. Defense against outside influences is a key part 

of populism in Taggart’s view as well. Wilders’ rhetoric matches the criteria 

of populism of both theorists in other points too: Wilders does not agree with European 

integration and calls for leaving the EU, he refuses Dutch help with military missions 

around the globe, he criticizes the government for being estranged from the people and 
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last but not least, he defends the goals of ordinary citizens. For the sake of his speeches 

he even made up a fictional couple Henk and Ingrid, who help him demonstrate 

the current moods of the society (Henk and Ingrid want the borders to close, Henk 

and Ingrid do not want the taxes to be raised, etc.). Through the discourse analysis 

of Geert Wilders’ speeches in the parliament I confirmed, that his rhetoric 

in the researched period does really match the definition of populism. 

As to the second research question, I came to the conclusion, that the topic 

of Islam and European integration in the discourse of Geert Wilders are very important 

and mutually connected. Islam is without any doubt the foundation of Wilders’ ideology 

and as such it appears regularly in his speeches, very often alongside the criticism 

of the government of the social issues. The exception from this rule is the period before 

the election in 2012, when Wilders abandoned the topic to criticize the European union 

more. On the other hand, European integration appears in his speeches very 

consistently: Wilders mentions the EU in connection to immigration and the threat 

of islamization of the Netherlands. In 2012, the criticism of the EU even became the 

main speaking topic for the election and in the past three years Wilders criticizes the EU 

for the financial help to the Southern countries. It is possible to say, that even though 

the topic of Islam is a key topic to Wilders, it can be abandoned in order to make space 

for more pressing issues. European integration is a consistent part of Wilders’ rhetoric, 

it often leaves the spotlight to other topic though, such as immigration or social issues. 

The most often topic of Wilders’ speeches is criticism of the government and defense 

of the people. This topic is connected to both Islam and European integration. 
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Příloha č. 1: Orientační seznam analyzovaných projevů Geerta Wilderse 

Kód Datum Téma debaty Wildersovo téma Klíčová slova 

W01 20. května 2010 
hodnocení roku 

2009 

Wilders odmítá plánované 

změny v sociálním systému 

a viní z nutnosti změn 

PvdA, která do země 

pustila příliš mnoho 

imigrantů z muslimských 

zemí 

Henk a Ingrid, 

islám, lid a elity 

  9. června 2010 předčasné volby 

W02 29. června 2010 
plán volebního 

období 

PVV není přizvaná k tvorbě 

vlády, což je podle 

Wilderse skandální, volilo 

je 1,5 milionu lidí a jsou 

třetí největší stranou, mají 

15 křesel, ale na tvorbě 

vlády se nepodílí  

Henk a Ingrid, 

islám, lid a elity, 

volby 

W03 7. září 2010 

formování 

vlády – koalice 

VVD,  CDA a 

PVV 

Wilders připomíná 

teroristické útoky z 11. září 

2001 a označuje islám za 

politickou ideologii 

islám, terorismus 

W04 16. října 2010 

stabilita vlády 

po skandálech 

PVV 

Wilders brání své poslance 

a poukazuje na skandály 

jiných stran 

skandály PVV 

W05 26. října 2010 
rozpočet na rok 

2011 

kritika malé přísnosti úřadů 

při udělování povolení k 

pobytu, kritika dvojitého 

občanství - zejména ve 

vládě je to nepřípustné 

(střet loajalit) 

islám, dvojité 

občanství, Henk a 

Ingrid, lid a elity 

W06 27. ledna 2011 

výcviková 

policejní mise 

do Afgánistánu 

Wilders odmítá účast 

Nizozemska na misi, 

protože Nizozemsko se již 

angažovalo dostatečně, 

účast na misi by navíc 

poškodila nizozemské 

občany 

mezinárodní 

spolupráce, islám, 

Henk a Ingrid, lid a 

elity 

W07 26. dubna 2011 

rychlá debata o 

stavu provincie 

Zeeland 

Wilders obhajuje svou 

pozici ve vládě a říká, že by 

udělal cokoliv, aby se 

levice nedostala do vlády 

volby, levice, lid a 

elity 

W08 19.května 2011 
hodnocení roku 

2010 

kritika multikulturalismu a 

EU, Řecko bere peníze 

nizozemskému lidu a vládu 

to nezajímá, jen PVV brání 

Henka a Ingrid 

Henk a Ingrid, EU, 

islám, lid a elity 



52 
 

 
 

W09 21. září 2011 
rozpočet na rok 

2012 

Wilders kritizuje PvdA za 

podporu EU a sociální 

reformy, ekonomická krize 

způsobuje propad 

nizozemské ekonomiky (za 

všechno může Rutteho 

vláda, PvdA a EU) 

EU, krize, lid a elity 

W10 20. března 2012 

stabilita vlády 

(Brinkman 

opustil PVV) 

Wildersova PVV bude 

nadále podporovat vládu, 

pokud další jednání půjdou 

podle představ strany - 

Wilders chce prosadit 

zrušení dvojitého občanství 

stabilita vlády, 

dvojité občanství, 

islám 

W11 24. dubna 2012 
politická situace 

po pádu vlády 

Wilders odmítá rozpočtové 

škrty a "volí Henka a 

Ingrid", zatracuje EU a 

vládní elity 

pád vlády, EU, 

Henk a Ingrid, lid a 

elity 

W12 24. května 2012 
hodnocení roku 

2011 

kritika půjčky Řecku a 

dotací na umění ("levicová 

hobby"), Wilders 

prohlašuje EU za hlavní 

téma PVV pro nadcházející 

volby 

EU, „levicová 

hobby“, volby 

W13 29. května 2012 
rozpočet na rok 

2013 

kritika nizozemské účasti v 

mezinárodních misích - 

zatěžuje to občany a 

poškozuje ekonomiku; 

kritika ochrany životního 

prostředí a odvádění peněz 

do EU na úkor Henka a 

Ingrid 

Henk a Ingrid, EU, 

mezinárodní 

spolupráce, lid a 

elity 

W14 27. června 2012 
evropský 

summit 

opětovná kritika půjček pro 

jižní Evropu 

EU, lid a elity, 

ekonomická krize 

W15 5. července 2012 

průběh 

evropského 

summitu 

Brusel lže a krade peníze 

nizozemských daňových 

poplatníků, vláda s tím nic 

nedělá, Španělsko a Itálie 

se chovají jako mafiáni - 

chtějí peníze, jinak odmítají 

jednat 

ekonomická krize, 

EU 

  12. září 2012 předčasné volby 

W16 20. září 2012 výsledek voleb 

PVV prohrála volby, ale má 

velkou voličskou základnu 

a bude ve jménu Pima 

Fortuyna a lidu bojovat 

proti purpurové koalici 

VVD a PvdA 

EU, islám, lid a 

elity 
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W17 2. října 2012 
rozpočet pro rok 

2013 

VVD zradila voliče a 

zvyšuje daně a posílá 

peníze do Řecka - to by 

PVV neudělala 

ekonomická krize, 

daně, lid a elity 

W18 31. října 2012 podoba vlády 

vláda na příkaz EU 

poškozuje lid, Wilders 

kritizuje mírnou imigrační 

politiku 

EU, lid a elity, 

islám, Henk a Ingrid 

W19 
13. listopadu 

2012 

nová podoba 

vlády 

vláda ničí střední třídu a 

podporuje islamizaci 

Nizozemska; 

multikulturalismus je 

hloupost 

ekonomická krize, 

islám, lid a elity 

W20 
14. listopadu 

2012 

nová podoba 

vlády 

(pokračování) 

Wilders vyjadřuje sympatie 

k Izraeli a kritizuje 

navrhovaného ministra 

zahraničí za negativní 

postoj vůči Izraeli 

Izrael, lid a elity 

W21 6. prosince 2012 
odchod ministra 

financí 

Wilders kritizuje PvdA za 

levicovou politiku 
levice, lid a elity 

W22 5. února 2013 

proslov Davida 

Camerona o 

budoucnosti 

Evropy 

Wilders chválí Camerona 

za kritický přístup k EU a 

tvrdě kritizuje Rutteho za 

neangažovanost v boji proti 

imigraci a EU 

islám, lid a elity, 

EU, imigrace 

W23 5. března 2013 

ekonomická 

krize a zvyšující 

se míra 

nezaměstnanosti 

Rutteho vláda poškozuje 

hospodářství a ničí lid - 

zejména studenty, seniory a 

střední třídu 

lid a elity, 

ekonomická krize, 

daně 

W24 17. dubna 2013 sociální reforma 

Wilders prohlašuje, že 

premiér lže a pracuje pro 

levici a Řecko 

lid a elity, EU 

W25 26. června 2013 

doporučení EU 

na rozpočtové 

škrty 

ostrá kritika vlády a EU za 

prosazování rozpočtových 

škrtů a podporu imigrace; 

kritika zahraničních misí  

imigrace, islám, 

ekonomická krize, 

EU, mezinárodní 

spolupráce 

W26 25. září 2013 
rozpočet na rok 

2014 

kritika vlády za rozpočtové 

škrty, které poškozují lid a 

pomáhají imigrantům z 

východní Evropy 

lid a elity, imigrace 
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W27 26. září 2013 

rozpočet na rok 

2014 

(pokračování) 

pravým vládcem 

Nizozemska je Brusel, 

který chce zničit 

nizozemskou ekonomiku 

skrze imigraci; kritika 

mezinárodních projektů na 

rozvoj Afriky; vláda by 

měla rezignovat 

EU, volby, Afrika, 

rozvojové fondy 

W28 16. října 2013 
politický plán 

na rok 2014 

kritika vlády za zahraniční 

investice a zvyšování daní, 

návrh na zastavení dotací 

na ekologické projekty 

Afrika, EU, 

ekologie, lid a elity 

W29 5. března 2014 pomoc Ukrajině 

PVV odmítá jakoukoliv 

pomoc Ukrajině, protože 

PVV pracuje pro 

Nizozemce 

ukrajinská krize,  lid 

a elity 

W30 4. září 2014 

přístup k 

nizozemským 

džihádistům 

Wilders silně kritizuje 

islám a chce odebírat pasy 

lidem, kteří chtějí odjet 

bojovat do Sýrie; islám je 

násilná ideologie a měl by 

být z Nizozemska 

odstraněn 

islám, terorismus 

W31 17. září 2014 
rozpočet na rok 

2015 

vláda lhala svým voličům a 

nedodržuje předvolební 

sliby; hlavním problémem 

Nizozemska je islám 

islám, imigrace, lid 

a elity 

W32 18. září 2014 

rozpočet na rok 

2015 

(pokračování) 

Wilders poukazuje na 

špatnou situaci starších lidí, 

kritizuje vládu za přílišné 

přátelství s EU a islámem 

islám, terorismus, 

EU, lid a elity 

W33 2. října 2014 
zapojení do boje 

proti ISIS 

Wilders prosazuje silnější 

zásahy proti ISIS v Iráku a 

Sýrii, odebrání pasů 

radikálním muslimům a 

zvýšená bezpečnostní 

opatření na veřejných 

místech v Nizozemsku, dost 

je dost 

islám, terorismus,  

lid a elity 

W34 
18. prosince 

2014 

senátem 

odmítnuté 

změny ve 

zdravotnictví 

Wilders kritizuje PvdA za 

nezvládání vlastní strany a 

podporu EU; Nizozemci 

chtějí novou vládu, dost je 

dost  

islám, lid a elity, 

EU 

  
7. a 8. ledna 

2015 

teroristické útoky v Paříži (košer samoobsluha a redakce Charlie 

Hebdo) 
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W35 14. ledna 2015 

útok na redakci 

Charlie Hebdo v 

Paříži 

islám je život ohrožující 

ideologie, je třeba zastavit 

islamizaci; strany jako PVV 

v Evropě rostou, protože 

současné vlády 

nenaslouchají lidem, dost je 

dost 

islám, terorismus, 

lid a elity, Theo van 

Gogh 

W36 11. února 2015 
bezpečnostní 

opatření 

Wildersem v minulosti 

navrhovaná opatření stále 

nebyla zavedena - Wilders 

to považuje za amaterismus 

vlády  

islám, terorismus, 

lid a elity 

W37 10. března 2015 
dohoda s Cees 

H. 

Wilders opět kritizuje vládu 

za nedostatečnou 

angažovanost v boji proti IS 

a islámskému terorismu, 

vláda by měla rezignovat, 

dost je dost 

islám, terorismus, 

lid a elity 

W38 11. června 2015 

setkání ministrů 

spravedlnosti 

zemí EU 

kvůli kvótám má 

Nizozemsko dostat další 

uprchlíky, což se podle 

Wilderse rovná více islámu 

a teroristů v Nizozemsku; 

uprchlíci by měli být 

posíláni zpět (nejsou v 

ohrožení, jsou to 

ekonomičtí migranti) a měli 

by mířit do zemí Arabského 

poloostrova 

islám, imigrace, lid 

a elity, Afrika, EU 

W39 19. srpna 2015 
půjčce pro 

Řecko 

Řecko je "feťák Evropy" a 

vláda mu nesmí dát víc 

peněz, EU je "bezedná 

jáma" a peníze pro EU jsou 

peníze odebrané 

nizozemským daňovým 

poplatníkům 

imigrace, EU, lid a 

elity, islám 
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W40 10. září 2015 

pravidla 

poskytování 

azylu v Evropě 

Wildersovy návrhy na 

zavření hranic a odmítání 

uprchlíků stále nebyly 

naplněny; uprchlíci 

přicházející do Nizozemska 

jsou ekonomičtí migranti a 

zničí sociální systém země; 

uprchlíci by měli jít do 

Saúdské Arábie (stejný 

jazyk, stejné náboženství); 

Wilders rovněž upozorňuje 

na oznámení ISIS, že v 

uprchlické vlně posílá do 

Evropy vycvičené 

bojovníky 

islám, imigrace 

W41 16. září 2015 
rozpočet na rok 

2016 

schvalovaný rozpočet 

pomáhá pouze Řecku, 

nikoliv Nizozemsku; 

přistěhovalci žijí ze 

sociálních dávek na úkor 

Nizozemců; uprchlíci 

nepřichází do Nizozemska, 

protože by byli v nebezpečí 

(přichází pouze pro sociální 

dávky) 

terorismus, islám, 

EU, Pim Fortuyn, 

lid a elity 

W42 17. září 2015 

rozpočet na rok 

2016 

(pokračování) 

upozorňuje na nebezpečí 

islámu, požaduje uzavření 

hranic a odmítání žadatelů 

o azyl; chce vystoupení ze 

Schengenu 

terorismus, islám, 

EU 

W43 14. října 2015 

 Wilders čte dopisy od lidí o 

zkušenostech s uprchlíky - 

žádné dobré zkušenosti; 

uprchlíci přišli Nizozemsko 

kolonizovat 

lid a elity, imigrace, 

EU, islám 

průběh 

evropského 

summitu o 

přistěhovalecké 

krizi 

  
13. listopadu 

2015 
teroristické útoky v Paříži 
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W44 
19. listopadu 

2015 

teroristické 

útoky v Paříži 

je potřeba zavřít hranice a 

odstranit islám z 

Nizozemska, jinak hrozí 

teroristické útoky i v 

Nizozemsku; Wilders 

připomíná všechny zločiny 

motivované radikálním 

pojetím islámu za 

posledních 10 let v Evropě; 

kritizuje muslimy za 

nedostatečné odmítání 

terorismu (na protesty proti 

ISIS a terorismu nedorazil 

dostatečně velký počet 

muslimů) 

islám, terorismus, 

lid a elity 

W45 
16. prosince 

2015 

dohoda s Cees 

H. 

Wilders poukazuje na dvojí 

metr - zločinec a pašerák 

drog Cees H. dostal za 

spolupráci peníze a 

svobodu, ale kdyby zákon 

porušil Henk nebo Ingrid, 

šli by do vězení; Nizozemci 

nevěří v politiku - je 

potřeba nový premiér, Rutte 

by měl odstoupit 

Henk a Ingrid, lid a 

elity, kriminalita 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kód Projev dne Téma debaty Staženo dne Zdroj Odkaz

W01 20. května 2010

Verantwoordingsdebat over 

de jaarverslagen en de 

slotwetten over het jaar 

2009 en de rapporten bij de 

jaarverslagen

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=37ec0d

f4-be28-4c9e-9bb7-

05cc2e9fdbe5&title=Verantwoordingsdebat.pdf

W02 29. června 2010
Debat over de eerste 

informatieronde
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=82a3ea

de-f95d-409f-9400-

922ddb1b7de8&title=Debat%20over%20de%20eerste%20inf

ormatie-ronde%20.pdf

W03 7. září 2010

Debat over het verslag van 

de heer Opstelten over zijn 

informatiewerkzaamheden

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=41133c

78-897c-41e1-a7df-

5ace41e90543&title=Debat%20met%20de%20heer%20Opste

lten%20over%20zijn%20informatiewerkzaamheden.pdf

W04 17. října 2010

Spoeddebat over stabiliteit 

en geloofwaardigheid van 

het kabinet

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ac6c81

9b-2928-4221-9bfb-

50c2f784e210&title=Spoeddebat%20over%20stabiliteit%20e

n%20geloofwaardigheid%20van%20het%20kabinet.pdf

W05 26. října 2010

Algemene politieke 

beschouwingen naar 

aanleiding van de 

Miljoenennota voor het jaar 

2011

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e0186e

e6-e2d5-4c46-bac8-

4b0d93fd3604&title=Debat%20over%20regeringsverklaring%

2FAlgemene%20Politieke%20Beschouwingen%20%281e%20

termijn%20Kamer%29%0A%20%0A%20%0A%20%0A.pdf
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W06 27. ledna 2011

Debat over de uitzending 

van een geïntegreerde 

politietrainingsmissie naar 

Afghanistan

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2f3ed7

58-94d0-44e2-b31a-

e456c6c393d9&title=Debat%20over%20de%20uitzending%2

0van%20een%20ge%C3%AFntegreerde%20politietrainingsmi

ssie%20naar%20Afghanistan.pdf

W07 26. dubna 2011

Spoeddebat n.a.v. een 

gesprek van de MP met een 

Zeeuws Statenlid

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=072db5

64-02fd-4067-a9b4-

92a1d708a5ad&title=Spoeddebat%20n.a.v.%20een%20gespre

k%20van%20de%20MP%20met%20een%20Zeeuws%20State

nlid.pdf

W08 19. května 2011 Verantwoordingsdebat 13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7ba8df

69-0cd3-4279-865e-

cad54016b649&title=Voortzetting%20Verantwoordingsdebat

%20.pdf

W09 21. září 2011

Algemene Politieke 

Beschouwingen (1e termijn 

Kamer)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7dc2fb

a1-7803-4baf-a8ff-

c66d089eb7bd&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%281e%20termijn%20Kamer%29.pdf

W10 20. března 2012

Debat over de ontstane 

situatie na het uit de fractie 

van de PVV stappen van het 

lid Brinkman

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=39141a

bc-7115-456a-a691-

ca49578dd30d&title=Debat%20over%20de%20ontstane%20s

ituatie%20na%20het%20uit%20de%20fractie%20van%20de

%20PVV%20stappen%20van%20het%20lid%20Brinkman.pd

f

W11 24. dubna 2012
Debat over de ontstane 

politieke situatie
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=474496

31-7304-4ce9-9253-

007f3d86f397&title=Debat%20over%20de%20ontstane%20p

olitieke%20situatie.pdf
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W12 24. května 2012 Verantwoordingsdebat 13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=852918

f7-7450-493c-b7b9-

49167238dce0&title=Verantwoordingsdebat%20.pdf

W13 29. května 2012
Debat over het akkoord over 

de begroting voor 2013
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3f5b9a

9e-4c1e-42a6-88f0-

e54272bffbaf&title=Debat%20over%20het%20akkoord%20o

ver%20de%20begroting%20voor%202013.pdf

W14 27. června 2012
Debat over de agenda van 

de Europese Top
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=36616f

8d-3c4f-468c-91be-

b9c466debe91&title=Debat%20over%20de%20agenda%20va

n%20de%20Europese%20Top.pdf

W15 5. července 2012
Debat over de uitkomsten 

van de Europese Top
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ceb99c

dc-c49d-4637-91ff-

477c4732a4f1&title=Debat%20over%20de%20uitkomsten%2

0van%20de%20Europese%20Top%20.doc

W16 20. září 2012

Debat over de 

verkiezingsuitslag (met de 

verkenner)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=343e3d

4d-76ca-4d35-aa7f-

3f8c95c2d3ac&title=Debat%20over%20de%20verkiezingsuits

lag%20%28met%20de%20verkenner%29%20%28aansluitend

%20stemmingen%29.doc

W17 2. října 2012

Debat over de brief van de 

informateurs t.g.v. het 

deelakkoord over de 

begroting 2013

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ca4545

0c-a9b8-408d-b931-

32f62b62ce4e&title=Debat%20over%20de%20brief%20van%

20de%20informateurs%20t.g.v.%20het%20deelakkoord%20o

ver%20de%20begroting%202013%0A%0A.doc
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W18 31. října 2012
Debat over het eindverslag 

van de informateurs
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1cbe20

be-d2ca-4e0a-9ae5-

7277addf9da5&title=Debat%20over%20het%20eindverslag%

20van%20de%20informateurs%20%281e%20termijn%20Ka

mer%20%2B%20antwoord%201e%20termijn%29.doc

W19 13. listopadu 2012

Debat over de 

regeringsverklaring (eerste 

termijn kamer)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5dd931

67-2c0e-40b7-a26f-

cb6ea22282c1&title=Debat%20over%20de%20regeringsverkl

aring%20%28eerste%20termijn%20kamer%29.doc

W20 14. listopadu 2012
Debat over de 

regeringsverklaring (rest)
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1913e5

b5-2859-44e5-bbae-

e09d403f9639&title=Debat%20over%20de%20regeringsverkl

aring%20%28rest%29.doc

W21 6. prosince 2012

Debat over het aftreden van 

de Staatssecretaris van 

Economische Zaken

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9fac33

64-d0d4-4031-9f6d-

2d1f3dca1329&title=Debat%20over%20het%20aftreden%20v

an%20de%20Staatssecretaris%20van%20Economische%20Za

ken.doc

W22 5. února 2013
Debat over de speech van de 

Britse premier Cameron
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ca0def

71-47ed-4f6b-b240-

f8c69fe7a48c&title=Debat%20over%20de%20speech%20van

%20de%20Britse%20premier%20Cameron%0A.doc
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W23 5. března 2013

Debat over het beleid van 

het kabinet als het gaat om 

de loonontwikkeling, de 

aanpak van de economische 

crisis en over de sterk 

oplopende werkloosheid

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f87a54

56-ab62-4bbb-949d-

8d45485bee88&title=Debat%20over%20het%20beleid%20va

n%20het%20kabinet%20als%20het%20gaat%20om%20de%2

0loonontwikkeling%2C%20de%20aanpak%20van%20de%20

economische%20crisis%20en%20over%20de%20sterk%20opl

opende%20werkloosheid.doc

W24 17. dubna 2013
Debat over het sociaal 

akkoord
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0078ce

e7-ecfa-44fc-bf2c-

27b1102085a8&title=Debat%20over%20het%20sociaal%20a

kkoord.doc

W25 26. června 2013

Debat over de agenda van 

Europese Top van 27 en 28 

juni

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=900827

15-a592-4582-b522-

14f3f31229a0&title=Debat%20over%20de%20agenda%20van

%20Europese%20Top%20van%2027%20en%2028%20juni.p

df

W26 25. září 2013

Algemene Politieke 

Beschouwingen (1e termijn 

Kamer)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=78b6c4

b9-5c0f-4fff-9cb0-

15d8060452ba&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%281e%20termijn%20Kamer%29.pdf

W27 26. září 2013
Algemene Politieke 

Beschouwingen (rest)
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e15f7ff

6-4106-4f39-9f50-

ac0e012163ab&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%28rest%29.pdf

W28 16. října 2013
Debat over het 

begrotingsakkoord 2014
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=490944

47-c297-403d-9d69-

60ce3a7a6f1a&title=Debat%20over%20het%20begrotingsakk

oord%202014.pdf
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W29 5. března 2014

Aanvang 

middagvergadering: 

Regeling van 

werkzaamheden

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=27e9f9

a3-b6d5-4c4b-9e5b-

e132a5d64977&title=Aanvang%20middagvergadering%3A%

20Regeling%20van%20werkzaamheden%20.docx

W30 4. září 2014
Debat over de aanpak van 

Nederlandse jihadstrijders
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ed4a36

49-aa7b-47a0-b668-

efb1bb44a2a8&title=Debat%20over%20de%20aanpak%20va

n%20Nederlandse%20jihadstrijders%20.docx

W31 17. září 2014

Algemene Politieke 

Beschouwingen (eerste 

termijn Kamer)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2bc687

68-9540-406b-9e65-

5fc24d6dcbe4&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%28eerste%20termijn%20Kamer%29.docx

W32 18. září 2014

Algemene Politieke 

Beschouwingen 

(voortzetting)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ab407a

45-ca1e-47b8-a74a-

566d70090783&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%28voortzetting%29.docx

W33 2. října 2014

Debat over de Artikel 100-

brief deelneming aan 

internationale strijd tegen 

ISIS 

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=866cfa

b3-a0ca-4dd4-af84-

b468748f5202&title=Debat%20over%20de%20Artikel%2010

0-

brief%20deelneming%20aan%20internationale%20strijd%20t

egen%20ISIS%20%28Afrondend%29.docx

W34 18. prosince 2014

Debat over het verwerpen 

van de Wet Marktordening 

Gezondheidszorg en enkele 

andere wetten door de 

Eerste Kamer

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2c9aa6

13-e4d1-429c-9d39-

0429a02fa63b&title=Debat%20over%20het%20verwerpen%2

0van%20de%20Wet%20Marktordening%20Gezondheidszorg

%20en%20enkele%20andere%20wetten%20door%20de%20E

erste%20Kamer.docx
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W35 14. ledna 2015
Debat over de aanslag in 

Parijs
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=079a5b

d5-8979-4392-854f-

d7f993f100de&title=Debat%20over%20de%20aanslag%20in

%20Parijs%20.docx

W36 11. února 2015

Debat over inzet en 

capaciteit in de 

veiligheidsketen

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f9e84e

b5-bfd6-4870-9f85-

a5cc3486bed8&title=Debat%20over%20inzet%20en%20capa

citeit%20in%20de%20veiligheidsketen.docx

W37 10. března 2015
Debat over de berichtgeving 

inzake de deal met Cees H.
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8070e2

1a-4a1a-43b4-bada-

dfa40827c4ec&title=Debat%20over%20de%20berichtgeving

%20inzake%20de%20deal%20met%20Cees%20H..docx

W38 11. června 2015 JBZ-Raad (I&A-deel) 13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=040625

33-169c-413a-a30b-e35dd1f57386&title=VAO%20JBZ-

raad%20van%2015%20en%2016%20juni%202015%20%28A

O%20d.d.%2010%2F06%29.docx

W39 19. srpna 2015

Debat over het 

leningenprogramma voor 

Griekenland

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b38d77

fe-1877-444a-bb65-

ec55420cad42&title=Debat%20over%20het%20leningenprogr

amma%20voor%20Griekenland.docx

W40 10. září 2015

Debat over het 

gemeenschappelijk 

asielbeleid in Europa

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2323fc

1a-a0bd-42a2-b986-

8007c074fa35&title=Debat%20over%20het%20gemeenschap

pelijk%20asielbeleid%20in%20Europa%20.docx
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W41 16. září 2015

Algemene Politieke 

Beschouwingen (1e termijn 

Kamer)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=73a71c

a2-2907-4f6f-9c18-

15969eb0be50&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%281e%20termijn%20Kamer%29.docx

W42 17. září 2015
Algemene Politieke 

Beschouwingen
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=826db3

06-425c-4494-86b1-

5d25d4d555b7&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%28voortzetting%29.docx

W43 14. října 2015
Debat over de Europese Top 

van 15-16 oktober 2015
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bfa57c

7f-081f-41c8-a820-

27c691e04f5a&title=Debat%20over%20de%20Europese%20

Top%20van%2015-16%20oktober%202015.docx

W44 19. listopadu 2015
Debat over de aanslagen in 

Parijs
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c74a30

c3-d25c-47c6-8997-

fc754f1a6cd0&title=Debat%20over%20de%20aanslagen%20i

n%20Parijs.docx

W45 16. prosince 2015
Debat over het rapport van 

de Commissie Oosting
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=762334

fc-a332-43c3-9592-

869c177b56c9&title=Debat%20over%20het%20rapport%20v

an%20de%20Commissie%20Oosting%20%20.docx
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