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Izvleček
Vzpon skrajne desnice v Evropski uniji
Skrajno desne ideje so v evropskem prostoru prisotne že stoletja. Včasih zaradi določenih
situacij pridejo na plano, v kratkem pa potem tudi izginejo. Evropska unija, ki se je izgradila
na pogorišču skrajnih idej in sistemov, se je ponovno srečala s težko situacijo. V letu 2008 je
staro celino zajela svetovna finančna kriza, ki je do temeljev pretresla dotedanjo uspešno
evropsko integracijo in pri tem obudila skrajne ideje. Finančni krizi je po nekaj letih sledila
migrantska, ki je že tako težko situacijo naredila še težjo. V določenih državah so se začele
prebujati skrajne populistične in nacionalistične ideje, ki so krivca za nastalo situacijo iskale
znotraj Evropske unije, v njenih institucijah in migrantih, ki so zaradi različnih razlogov
prihajali v varno Evropo. Vzpon skrajno desnih strank je imel v posameznih državah različne
motive, zakaj je stranka prišla na oblast oz. je imela v državi velik pomen. Vprašanje, ki se
pojavlja ob trenutni situaciji v Evropski uniji, je, kako bodo skrajne ideje vplivale na
nadaljnjo integracijo oz. dezintegracijo Evropske unije.
Ključne besede: skrajna desnica, finančna kriza, migranti, Evropska unija
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Abstract
The rise of far-right in the European union
Far-right ideas have been present in the European area for centuries. Certain situations cause
them to emerge every now and then, before they disappear again not long after. The European
Union, which was built on the ruins of radical ideas and political systems, is once again facing
this menacing threat. In 2008, the old continent was hit by the global financial crisis, which
shook the so far very successful European integration to its core and began to awake certain
extremist notions. After a few years, the financial crisis was followed by the migrant crisis,
which had since only exacerbated the situation. Populist and nationalist ideas, which were
starting to resurge in some European countries, were looking for a scapegoat for the new state
of affairs in the European Union and within the walls of its institutions and migrants, who
were arriving into safe Europe for various reasons, made for a perfect target. The rise of farright political parties had different motives in individual countries, regardless whether a
particular party seized power or simply grew in prominence. The question that the European
Union is facing at the moment is how these extremist ideas will influence further integration
or disintegration of Europe.
Key words: far-right, financial crisis, migrants, European Union
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1

UVOD

Sociologija je v preteklem obdobju, v nasprotju s preučevanjem naroda in nacionalizma ter
globalizacije, Evropski uniji, integracijskemu procesu in sociologiji Evrope posvečala malo
pozornosti. Analiza tako kompleksnih fenomenov kot so Evropska unija, njene institucije in
procesi integracije, zahteva čas in napor. V tej luči se zdi relevantno, da tovrstnim
sociološkim pojavom posvečamo več pozornosti in po svojih močeh naslavljamo sodobne
pojave, ki spremljajo evropske integracije. Obdobje po drugi svetovni vojni je celini prineslo
mir in združevanje, preseganje nacionalizmov pa je zagotavljajo politično stabilnost in
napredek. Pogodbo o Evropski uniji, ki je nadgradila pretekle pogodbe, prav tako veliko
širitev leta 2004, lahko označimo kot pomemben dosežek v preseganju nacionalnodržavnih
politik, ki so dominirale v preteklih obdobjih.
Nobena pretekla kriza, tako bom skušal pokazati v svoji raziskavi, ni imela na integracijski
proces tako usodnega vpliva, kot je bila finančna kriza oziroma dolžniška kriza evroobmočja,
ki se je začela leta 2008 in je prinesla gospodarski zastoj, padec proizvodnje in zaposlenosti
ter posledično prerasla v resno politično krizo. Valovi, ki so krizi sledili, so povzročili
razpoke in paniko, nekateri avtorji najdevajo vzporednice z veliko depresijo v letih 1930,
obnovil se je dvom o vzdržnosti kapitalizma kot družbenega sistema, stopnjevalo se je
nezaupanje v demokratične institucije.
Evropska unija ni bila sposobna učinkovito reševati te krize, kjer pa je poskusila, je naletela
na močan odpor. Korenite spremembe trga dela v perifernih državah so vodile v prekarizacijo
dela in dolgotrajno socialno krizo, ki je dobila odmev tudi v tektonskih političnih premikih.
Tako imenovana »trojka«, ki so jo sestavljale Evropska komisija, Evropska centralna banka in
Mednarodni denarni sklad, je vsilila številne nepriljubljene ukrepe, ki so zaznamovali
prebivalstvo najbolj zadolženih držav. Evropska unija (EU) si še ni opomogla od ekonomskih
in političnih pretresov, ko jo je zadela nova, tokrat migrantska kriza, ki je sledila množici
konfliktov na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike. Države članice EU niso zmogle konsenza
o načinu reševanja krize, države, ki so bile najbolj na udaru, so uporabile radikalne ukrepe,
gradile bodeče žice in zapirale meje. Tovrstne represije se je, vključno s kršenjem
mednarodnih konvencij, človekovih pravic beguncev in iskalcev azila, poslužila vrsta držav,
tamkajšnje nacionalistične in evroskeptične stranke so s politiko strahu, groženj in
napovedovanjem apokalipse okrepile svoj položaj in onemogočile racionalno razpravo, ki bi
8

iskala demokratične rešitve v okviru evropskega in mednarodnega prava. Prevladujoča (t. i.
mainstream) politika ni našla recepta, kako se odzvati na populizem, ksenofobijo in širjenje
strahu, nacionalistom je šel pri tem na roko tudi mednarodni kontekst (izvolitev D. Trumpa v
ZDA, britanska odločitev o izstopu iz EU itd.).
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2

METODOLOŠKI OKVIR

2.1 Cilj preučevanj
Namen magistrskega dela je opraviti podrobnejšo analizo vzpona skrajne desnice v izbranih
državah EU. Pokazati želim razlike in podobnosti med skrajnonacionalističnimi in
evroskeptičnimi strankami, ki so s pomočjo širšega konteksta, ki ga orisujem v uvodu
(finančna, migrantska kriza, brexit, Trump itd.), resno ogrozile tradicionalno politično
ravnotežje v nekaterih ključnih evropskih državah. Analizirati želim razloge, zaradi katerih so
tovrstne stranke pridobile na popularnosti, želim pa še premisliti, ali lahko ogrozijo evropski
integracijski projekt. Posebno pozornost bom namenil analizi političnih programov in
delovanju grške Zlate zore, francoske Nacionalne fronte, italijanske Severne Lige, nemške
Alternative za Nemčijo ter madžarskega Fidesza. Zanimalo me bo, kako se odvija
povezovanje tovrstnih strank v evropskem, transnacionalnem političnem prostoru.
Skrajni nacionalizem, ksenofobija in populizem so bili v preteklosti v polju sociologije
poglobljeno naslovljeni, opravljene so bile obsežne študije, ki so se v večji meri zadovoljile z
analizo dinamik v izbranih državah. Prispevek magistrskega dela bo v soočenju posledic obeh
kriz, ki sta na površje naplavili skrajne politike, ki ogrožajo demokratični red, varovanje
človekovih in manjšinskih pravic ter evropski projekt, za katerega se je zdelo, da je glavno
varovalo za dosežene demokratične standarde v državah članicah.

2.2 Hipoteze
Navajam naslednje raziskovalne hipoteze, ki jih bom skušal z raziskovanjem potrditi oziroma
ovreči:
-

Razlog za vzpon skrajne desnice v evropskih državah je uvedba nepriljubljenih
ekonomskih ukrepov, ki so močno oklestili socialne pravice in gmotno stanje
prebivalstva v izpostavljenih državah.

-

Migrantska kriza je dodatno okrepila moč skrajnodesnih gibanj in političnih strank.

-

Hitrejše in učinkovitejše reševanje problemov EU krči bazo skrajne desnice.
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2.3 Uporabljene metode
Za potrebe pisanja magistrskega dela bom analiziral obstoječo sociološko in širše
družboslovno literaturo s področja politologije, mednarodnih odnosov, evropskih študij,
globalizacijskih študij itd., ustroj naloge bo zato interdisciplinaren, pri tem si bom pomagal s
sekundarnimi viri, kot so relevantni članki, spletni viri ipd. S pomočjo analize bom skušal
orisati družbeno-ekonomsko in politično situacijo v posamezni državi in pokazati, ali in kako
notranjepolitične dinamike vplivajo na (skupne) evropske politike. Preučil bom relevantno
sociološko teorijo o skrajni desnici in populizmu, v pomoč pri analizi skrajne desnice v
Evropi bom opravil polstrukturirane intervjuje, pogovarjal se bom z evroposlanko Tanjo
Fajon, poslancem državnega zbora Jožetom Horvatom, politologom ddr. Rudijem Rizmanom
ter sociologoma dr. Gorazdom Kovačičem in dr. Veroniko Bajt. Na takšni podlagi bom
odgovoril na raziskovalna vprašanja in hipoteze.
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3

TEORIJA IN IDEOLOGIJA

3.1 Politične stranke

Preden se lotim raziskovanja in študij skrajno desne politike v evropskem prostoru in njihov
vzpon, bi takšno politiko najprej umestili v določen okvir. Omenil bi, da v izrazoslovju
poznamo nekaj sopomenk, s katerim lahko opišemo skrajno desnico. Sopomenke kot so ultra,
ekstremna in radikalna desnica ustrezajo izrazu skrajna desnica, ki jo bom uporabljal tudi
tekom celotne magistrske naloge.
Vrnimo se k strankarskemu življenju in njegovem delovanju tekom novejše zgodovine.
Posamezne stranke oz. njihove predhodnice so nastale iz različnih združenj, skupin in klik v
Zahodni Evropi in Severni Ameriki. Stoletje strankarskega življenja pa lahko umestimo kar v
20. stoletje, ko je večina razvitega sveta že poznala oz. imela organizirano strankarsko
delovanje. Seveda moramo upoštevati tudi določene okoliščine in poznati zgodovino
posameznega strankarskega nastajanja v dotični državi. Tako poznamo posamezne izjeme,
kjer se je strankarsko življenje razvilo pod določenimi okoliščinami. Na to so seveda vplivale
kolonialne velesile, blokovska delitev na kapitalistični zahod in komunistični vzhod ter
vpletenost posameznih strank v Evropi. Izpostavil bi zahodnoevropske politične stranke, ki so
pozitivno vplivale na uspešen prehod k demokraciji v Južni Evropi (Fink-Hafner 2001, 32).
Kot uspešen primer izpostavljam Grčijo in Španijo, ki sta po koncu Frankove diktature prešli
na pot parlamentarne monarhije.
Posamezne politične stranke in njihovo delovanje je zelo raznoliko. Iz vidika politologije je
predvsem zanimivo, zakaj politične stranke sploh nastajajo. Na to vprašanje bi najlažje
odgovorili s praktičnimi razlogi, ki jih navaja Blondel:
-

»Stranke nastajajo, ko člani politične skupnosti (polity) prepoznajo obstoj družbenih
problemov, za katerih reševanje si želijo prizadevati.

-

Stranke vzpostavijo vez med državljani in vlado takrat, ko vlade nimajo zunanjega
vira legitimnosti oziroma, ko ga izgubijo (npr. božanska pravica do vladanja).

-

Stranke nastanejo tam, kjer prevlada spoznanje, da »enotnost« pomeni moč, silo«
(Fink-Hafner 2001, 33).

Stranke pa si niso različne le po izvoru, ampak tudi po organizaciji, kulturi, tradiciji ter
predvsem ideologiji. Seveda pa stranke ne moremo zamenjati s posameznimi skupinami, ki ne
12

nastopajo na volitvah. Tako ob prebiranju leksikona politike najdemo izredno dober zapis, ki
politične stranke v sodobnih demokratičnih ureditvah opredeli kot »organizirane skupine
ljudi, ki si s politično dejavnostjo v družbi, še posebej pa s sodelovanjem na volitvah,
prizadevajo za pridobitev neposrednega vpliva na odločanje. Prav sodelovanje na volitvah jih
bistveno loči od gibanj, organizacij in društev, ki se lahko v večji ali manjši meri ukvarjajo s
političnimi zadevami, ne nastopajo pa na volitvah« (Surk 1995, 22).
Posamezna vloga stranke znotraj določene države pa lahko variira in je odvisna od trenutnega
vpliva v državi. Sistemi, v katerih delujejo posamezne stranke, pa si spet niso enaki. Tako
poznamo:
-

Nestrankarski sistem, ki lahko nastane po državnem preoblikovanju.

-

Enostrankarski sistem, ki ga poznamo predvsem iz časa nacizma, fašizma in
komunizma.

-

Dvostrankarski sistem, ki je najbolj poznan iz Združenih držav Amerike.

-

Večstrankarski sistem, ki ga imamo tudi v Sloveniji.

Strankarsko življenje in njihov sočasen, a hkrati raznolik politični pojav, ohranja njihovo
glavno nalogo. Ta se pa vsekakor kaže skozi legitimen boj za oblast in nadzor nad upravno
oblastjo (Fink-Hafner 2001, 31).

3.2 Ideologija strank
Ideologija oz. politična doktrina predstavlja nedorečen politološki pojem, ki ga je kot prvi
uporabljal filozof in politik Destutt de Tracy v svojem delu Elementi ideologije (Éléments
d'idéologie) iz leta 1818.
Na vprašanje, kaj predstavlja ideologija oz. ideologije, nam konkretno razloži Heywood, ki
trdi, da »v družbenem smislu prevladuje pojmovanje, da je ideologija niz bolj ali manj
koherentnih idej, ki pomenijo temelj za neke vrste organizirano politično delovanje. To je t. i.
nevtralna koncepcija ideologije. V tem smislu vse ideologije:
1. ponujajo kritiko obstoječe ureditve, ponavadi določenega »nazorskega vidika«,
2. ponuja model želene prihodnosti, vizijo dobre družbe,
3. ponuja zasnovo, kako politične spremembe uveljaviti« (Heywood v Zver 2001, 92).
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Nosilka ideologij pa je »določena družbena skupina, ideje pa so močno prežete z vrednotami
in sodbami o družbenih razmerjih in predstavi, kako naj bi se izboljšale« (Heywood v Zver
2001, 94).
Seveda obstajajo različni pogledi na ideologijo in lep primer se pokaže pri razlagi Karla
Marxa, ki ideologijo zaznamuje kot izkrivljeno zavest. Marxov pogled na ideologijo dopolni
Giddens, ki ideologijo vidi v vseh družbah, kjer je prisotna neenakost razrednih skupin.
Trditev Giddensa, »ideologija se ožje veže na moč, ki jo ima določena družbena skupina.
Ideologija uporablja za legitimiranje te moči in za svoje pozicije vodilnega razreda«, je več
kot resnična (Giddens v Zver 2001, 92-94).
Kot sem že omenil, je osrednja naloga političnih strank boj za oblast in nadzor nad upravno
oblastjo. Le-te so ideološko obarvane in predstavljajo različne politične doktrine, iz katerih
črpajo:
-

»politične programe;

-

način implementiranja strankarskih programov;

-

oblikovanje družbenih odnosov;

-

politično ureditev« (Von Beyme 1985, 185).

Glavne oz. klasične ideologije bi lahko razdelili na tri veje. Levo vejo predstavljajo socialisti,
srednjo vejo liberalci in desno konservativci. Značilnosti, ki predstavljajo ideološko levico in
desnico so popolnoma diametralni; ideološka desnica zagovarja hierarhijo, red, avtoriteto in
dolžnost, medtem ko levica poudarja odprtost, svobodo, bratstvo, enakost in razvoj (Heywood
2007, 16).

 KOMUNIZEM, SOCIALIZEM, LIBERALIZEM, KONZEVATIVIZEM, FAŠIZEM 

Zgoraj so zapisane tri klasične in dve ekstremni ideologiji. Ideološko gledano je skrajni levici
najbližji komunizem, na drugi strani skrajni desnici fašizem. Obe skrajni ideologiji sta nam
poznani iz časa v 20-ih in 30-ih letih prejšnjega stoletja, povezani pa sta z najhujšimi zločini
nad človeštvom v celotni zgodovini (Heywood 2007, 17).
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Zgodovina nas uči, da obstajajo tudi velike podobnosti med skrajno desnico in levico, torej
fašizmom in komunizmom. V osnovi imata obe skrajni ideologiji enaka stališča in to
predvsem pri kritiziranju kapitalizma in velike industrije. Podobnosti se kažejo predvsem pri
razvijanju represivne, avtoritarne oblike vladavine, ki jo danes pojmujemo kot totalitarizem.
Prav na tej točki pa nam pade premočrten prikaz ideologij in moramo uporabiti podkovnega
(Heywood 2007, 17). Tako imata obe skrajni ideologiji več skupnih značilnosti, kot sprva
narobe predpostavljamo. Več kot zadosten primer se nam pokaže v obdobju med obema
vojnama, ko so komunisti in fašisti uporabljali enake metode za prevzem oblasti.
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4

SKRAJNA DESNICA

4.1 Opredelitev
Opredelitev skrajne desnice moramo izpeljati iz desnega političnega prostora. Ne moremo
neposredno opredeliti skrajnosti, dokler ne razjasnimo zmernosti.
Največja pomoč pri tovrstnem primeru razlage desnice je vsekakor leksikon politike, ki ga
bom v nadaljevanju tudi uporabljal. Sama desna politična opcija oz. desnica je »sinonim za
politično in idejno družbenonazorsko usmerjenost s pretežno konservativno vsebino« (Surk
1995, 63). Dotične stranke v številnih parlamentih sedijo desno, gledano s pozicije
predsednika parlamenta oz. skupščine. So nacionalno in versko usmerjene, zato jih
povezujemo s tradicionalizmom, ki ga vseskozi zagovarjajo. Konservativne stranke največkrat
dajejo prednost kapitalu, zato jih lahko označimo, da so liberalne oz. neoliberalne. Verjamejo,
da imamo izbiro, ki nas bo aktivirala v prizadevanjih za optimalno preživetje. Niso
zagovorniki velikega socialnega podpiranja, kar po njihovem mnenju pripelje do polenitve oz.
pasivnosti (Surk 1995, 63).
Naj pa opomnim, da nikakor ne moremo enačiti oz. etiketirati vseh desnih strank, saj so si
programsko lahko zelo divergentne. Takšno previdnost moramo uporabiti predvsem pri
novodobnih demokracijah, ki še nimajo jasno razdelane lastne programske usmeritve (Surk
1995, 63).
Posploševanje in posledično nerazumevanje dotičnih desnih političnih strank je lahko za
določene posameznike zelo nerazumljivo. Stranke se hitro ločijo po ideologiji in interesu
gospodarstva oz. kapitala. Primerjava med Slovensko krščansko stranko (Nova Slovenija) in
Škotsko konservativno stranko (Scottish Conservatives) je lahko za določene posameznike
zelo nenavadna. Gledano gospodarsko, dotični stranki zagovarjata »interese kapitala«,
medtem ko pa sta si popolnoma neenaki glede pravic LGBT. Tako opozarjam, da si
posamezne desne stranke nikakor niso popolnoma enake.
Opredelitev skrajne desnice lahko relativno dosežemo že samo s tem, da jo ločimo od zmerne
desne politične opcije. Največkrat jo povežemo z ekstremizmom, antisemitizmom in
neofašizmom, kjer zasledimo odkrito sovražnost do vsega drugačnega oz. drugega. Beseda
»drugi« se navezuje na besedo »mi« in tako gre za boj »nas« proti »njim«. Tako so vsi
»drugi« označeni kot sovražniki (Ramet 1999, 4).
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Skupine »drugih« bi tako poimenovali imigranti, azilanti, tujci, Romi in v določenih primerih
judje. Ramet nadaljuje in pravi, da se politika organizirane nestrpnosti kaže tudi skozi
diskriminacijo do »drugačnih« skozi religiozno, rasno, politično, jezikovno in spolno
segregacijo (Ramet 1999, 27). Seveda pa moram opomniti, da v primerjavi s skrajno desnico
zmerna desnica ne uporablja organizirane nestrpnosti in posledično ni naravnana k nasilju
(Ramet 1999, 27).
Skrajno desničarka nestrpnost se nam tekom zgodovine kaže v različnih oblikah. Začnimo v
antični Grčiji, kjer so civilizirani Grki vsa »negrška« ljudstva imenovali barbari. Podobno je
bilo pri Rimljanih, ki so si prisvojili grško retoriko glede drugih. Šele za časa vladanja
francoskega cesarja Napoleona lahko začnemo govoriti o sekularizmu, liberalizmu in
materializmu ter približevanju Zahodnemu racionalizmu (Ramet 1998, 9). Nadalje bi lahko
govorili o antisemitizmu, ki je bil dodobra razširjen v Evropi 19. stoletja; spomnimo na afere
Dreyfus v Franciji. Primer antisemitizma, organizirane nestrpnosti, bi lahko povezali z
nacistično Nemčijo in fašistično Italijo. Prav v teh dveh državah vidimo organizirano
nestrpnost, ki je na začetku predstavljala segregacijo in postopoma pripeljala do etničnega
čiščenja. Transformacija nestrpnosti se postopoma spremeni ob koncu druge svetovne vojne
in takrat se nestrpnost razširi na tujce. S podobno situacijo pa se soočamo še dandanes.
Zgoraj smo orisali desnico in jo postopoma ločili od skrajne desnice. Zdaj pa bomo prikazali
glavne sestavine oz. ideje, ki jih povezujemo z ekstremizmom. Sociolog in politolog Rudi
Rizman jih definira podobno kot Sabrina Petra Ramet;
-

nestrpnost,

-

protidemokratična stališča,

-

sovraštvo do univerzalnega razuma in

-

poudarjanje tradicionalnih vrednot (Rizman 1998, 249).

Vprašanje tradicije in njene ohranitve je v povezavi s skrajno desnico obravnaval tudi Bobbio.
Skrajna desnica tako v preteklosti išče ideale obstoja določenega zgodovinskega obdobja, ki
se nam kaže kot spomin, iz katerega črpamo zvestobo narodu. Tako skrajna desnica spodbuja,
da poskušamo ohraniti zgodovinsko dediščino in obvarujemo preteklost (Bobbio 1995, 74).
Ob tem pa Bobbio desnico poveže tudi z religijo, ki ima pri posameznih primerih različne
vloge:
-

reakcionarna desnica je verna,

-

poganska desnica izkorišča verske prednosti in

-

zmerna desnica, ki vero jemlje laično (Bobbio 1995, 70).
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Tradicionalne vrednote in njihovo ohranjanje v veliki meri vpliva na posameznike znotraj
skrajnih političnih skupin. Obenem pa poznamo še določene »sestavine«, ki jih povezujemo s
skrajno desnico. Desničarski ekstremisti mislijo, da lahko uporabijo vse ideje oz. sredstva, da
vsilijo svoje mišljenje (Ramet 1999, 19). Tukaj ni pomembno, ali gre za požig določene
zgradbe, bodisi za umor posameznika oz. skupine. Zgodovinska dejstva pričajo o dejanski
resničnosti spodaj navedenih »sestavin«:
-

pretiran nacionalizem, ki vsebuje sovražen pristop nasproti drugim državam ali
ljudem,

-

zanikanje enakih človekovih pravic vsem ljudem,

-

prikrito zavračanje parlamentarno-pluralističnih sistemov, ki temeljijo na vladavini
večine,

-

etnocentristična ideologija.

Skrajne desne stranke ne moremo preprosto izenačiti s fašizmom, ampak moramo podrobno
pogledati posamezno skrajno desno stranko. Seveda lahko iz zgodovinske perspektive
predpostavimo, da gre pri skrajni desnici za skupek značilnosti, ki jih skrajno desne stranke
uporabljajo še danes. Skupek teh značilnosti bi tako poimenovali fašizem, ksenofobija,
antisemitizem, rasizem in nacionalizem. Prav te bom v nadaljevanju izpostavil, saj
predstavljajo skupni imenovalec posameznih skrajno desnih političnih strank, ki jih zasledimo
v Evropski uniji.

4.2 Nacionalizem
Prva komponenta skrajne desnice je zaznamovana z nacionalizmom, ki predstavlja narodno
zavest in nacijo ter z njo povezano nacionalno državo. Kot zasledimo v leksikonu politike,
nacionalizem poudarja nacionalno neodvisnost in gradi odpor proti vsakršnemu tujemu. Tako
je najvišji pomen nacionalizma nacionalna država, nacionalno gospodarstvo in nacionalna
kultura (Surk 1995, 203). »Nacionalizem je kot ideologija in politična praksa povezan z
različnimi zgodovinskimi okoliščinami; spremenljivka so družbeni interesi, ki jih odraža, prav
tako pa tudi njegovi družbeni nosilci. Vsak nacionalizem ima svoj družbeni izvir, vsebino in
seveda posledice, ki jih opredeljuje konkretna družbeno gospodarska zasnova« (Južnič 1981,
179). Kot sama ideologija ni zgolj prisotna v fašističnih ureditvah, ampak jo najdemo tudi v
demokraciji in komunističnih gibanjih.
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Izraz, ki bi ga lahko najbližje povezali z nacionalizmom, je etnocentrizem; ta predstavlja
osrediščenje okrog ljudstva oziroma etnične skupine. Etnocentrizem povezujemo s skrajnim
precenjevanjem nacionalne kulture in družbe, hkrati pa prezira vse, kar je povezano s
pripadniki drugih narodov, kultur in ras.
Surk opomni, da »je z zornega kota politike in politične znanosti najpomembnejše to, da v
družbah in družbenih grupah, v katerih etnocentrizem prevladuje, gotovo ni večjih možnosti
za razvoj in uveljavljanje demokratične družbenosti. Etnocentrizem sodi v socialnopsihološki
in družbenopolitični horizont avtoritarnosti (tudi avtoritarne socialnokarakterne strukture
ljudi) in totalitarizem (etnocentrizem je zmeraj odnošajska iztočnica za diktaturo in
gospostvo)« (Surk 1995, 94). Prav takšnemu dogajanju smo bili priča po prevzemu oblasti s
strani nacionalsocialistov v Weimarski republiki leta 1933.
4.3 Fašizem
Druga komponenta skrajne desnice je vsekakor fašizem, katerega simbol je butara s sekiro.
Le-to so liktorji v starem Rimu nosili pred pomembneži tedanjega časa (kralji in konzuli) ter
tudi usmrtili mimoidoče, ki se niso umaknili. Butara s sekiro je predstavljala oblast nad
življenjem in smrtjo. V današnjem času nam je fašizem bolj poznan iz obdobja med leti 1922
in 1943, ko je Italijo vodil Benito Mussolini. Fašizem razumemo kot nekaj nehumanega,
nasilnega, protisocialističnega, protiliberalnega in protidemokratičnega. Podobne doktrine in
oblike organiziranosti najdemo v Hitlerjevem nacionalsocializmu, španskem falangizmu,
heimwehru v Avstriji, ustaštvu na Hrvaškem in železni gardi v Romuniji. Ideologija fašizma
se je upirala liberalistično-demokratičnim doktrinam in zahtevala vzpostavitev močne
nacionalne strukture. Le-ta bi se bila sposobna soočiti z vsemi oblikami krize, ki so potrebne
za preživetje nacionalne rase. Tako je za preživetje najpomembnejša čistost rase oz. naroda, ki
mora biti homogen in enoten pred sovražniki (Surk 1995, 99-100).
Fašizem je tako centralistično in hierarhično organizirana skupnost, ki je sposobna nagovoriti
mlade, brezposelne, prestrašene, jezne, skratka ljudi z roba družbe. V tej skupnosti se je
poudarjala vloga vodje, ki je dajal vtis, da gre zares. Vsekakor je fašizem pomenil odpravo
demokracije, uvedbo policijske države z enopartijskim sistemom, ki je temeljila na
propagandi in uporabi surove sile. Prav v tej točki se fašizem in komunizem reducirata na
skupni imenovalec, kjer spoznamo dejstvo o sistemu s trajno politično in ideološko
mobilizacijo (Surk 1995, 100).
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4.4 Ksenofobija
Tretja komponenta skrajne desnice je zagotovo ksenofobija, ki predstavlja nepojasnjen oz.
iracionalen strah pred tujci. Terminološko besedo ksenofobija uporabljamo predvsem v
pomenu sovraštva do tujcev, ali v splošnem, do vsega, kar je drugačnega od nas samih (Surk
1995, 174). V preciznem smislu moramo ločiti med rasisti in ksenofobi. Na eni strani rasisti
ne sprejemajo določenih ras, kultur, ver, ipd., na drugi strani pa so ksenofobi pretirano
zaničevalni in ne sprejemajo ničesar drugega oz. drugačnega.

4.5 Rasizem
»Ko je Adolf Hitler napisal knjigo Moj boj (Mein Kampf), je v njej razložil vse, kar je
nameraval storiti, pa tega tedaj ni nihče jemal resno, saj je bilo do kraja absurdno. Nadaljnji
razvoj dogodkov je pokazal (kot že tolikokrat), da je politične in ideološke norce treba jemati
skrajno resno« (Surk 1995, 275). Rasizem je tekom zgodovine vodil do največjih katastrof
človeške civilizacije in nikoli ni prinesel dolgoročnih koristi za posameznike.
Ljudje imamo različne lastnosti, smo si različni in prav to je odvisno od naših naravnih okolij.
Naše prilagajanje na določena okolja je evolucijsko vodilo, da danes imamo različno barvo
kože, obliko lobanje, obraza in barvo las. Prav te lastnosti so na eni točki vodile do socialnega
darvinizma, ki je govoril o vlogi naravnega izbora oz. boja za ohranitev določene vrste. Tako
se je začela iskati »čista rasa«, ki so jo poimenovali višjo, večvredno in plemenito (Surk 1995,
274). Arijska rasa je sodeč po pričanju nacionalsocialistov bila daleč pred vsemi najbolj čista
in posledice takega hujskaštva so bile vidne po desetinah taborišč v času Tretjega Rajha.
Zgodovina bi nas morala naučiti, kam lahko privedejo skrajne ideje in prakse, ki so vidne še
danes tam, kjer večinsko prebivalstvo dominira nad manjšino. Na tem mestu pozabimo na
pravo, politiko in ideologijo, videli pa bomo relacije koristi. Obenem pa moramo opozoriti, da
lahko beli rasizem povzroča tudi druge vrste rasizma (Surk 1995, 274-275).
Žal se tudi v 21. stoletju soočamo s pojavi rasizma. Izvolitev Donalda Trumpa za predsednika
ZDA je že težko položaj še dodatno poslabšala. Skrajno desne stranke so prevzele retoriko
Trumpa in tako ponovno širijo strah ter sovraštvo do tujcev, predvsem migrantov. V ta namen
se je Evropska unija uprla sovraštvu, ki krši načela EU in s tem spodkopava pravno državo,
človekove pravice, svobodo in demokracijo.
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4.6 Antisemitizem
Peta komponenta skrajne desnice je antisemitizem, ki se je v evropskem prostoru pojavil v 19.
stoletju. Kot pravi Surk, je veljalo, da so Judje »požrešni, bajno bogati, izkoriščevalski,
potuhnjeni, izdajalski, protinarodni, hudobni in nasploh nečloveški. Jud je kriv za vse
gospodarske, politične in druge tegobe poštenih delovnih ljudi. Jud je tako potencialni grešni
kozel, notranji (hkrati tudi zunanji) sovražnik, ki ga je mogoče okriviti kadarkoli za karkoli in
nahujskati nanj pripadnike lastnega naroda, običajno večinskega« (Surk 1995, 18) »Ideja
naroda, narodnega zgodovinopisja ter socialnega darvinizma, kjer preživijo samo najboljše
rase in nacije, ni primarno povezana z judi, ampak je vodila do antisemitske ideologije«
(Zrim 2016, 15).
Nacionalna in rasna diskriminacija judov nam je najbolj poznana v obdobju od prve do konca
druge svetovne vojne, ampak je še vedno prisotna v določenih delih sveta. Obenem moramo
opozoriti na resničnost, ki se je zgodila po ustanovitvi države Izrael. Judovsko prebivalstvo, ki
je bilo dva tisoč let podvrženo segregaciji, prav danes uporablja enake pristope kot vsi njihovi
zatiralci v zgodovini. Rasizem, verski fundamentalizem, izgoni prebivalstva, kraja zemlje in
pobijanje Palestincev so resničnost, za katero je odgovoren Izrael.
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5

VZROKI VZPONA SKRAJNE DESNICE

To poglavje bo posvečeno iskanju dejavnikov vzpona skrajno desnih političnih strank v
Evropski uniji. Prikazati želim nekaj ključnih razlag in svojih mišljenj, ki vodijo v skrajnost
določenih političnih strank oz. njihovih akterjev. Kot sem opisal že v metodologiji, se naloga
navezuje na izbrane države, gledano širše tudi na celotno Evropsko unijo. Vzroke dejavnikov
vzpona bom skušal najti znotraj vzpona in delovanja avtoritarnosti.
Dogodkov in vzrokov, ki jih bom omenjal v nadaljevanju, ne moremo pregledati, dokler se ne
vrnemo v zgodovino in začnemo postopoma. Evropska unija je v letu 2004 doživela največjo
širitev v svoji zgodovini in pridobila deset novih članic. Ob tem se ne bi spuščal v podrobnosti
in analiziral vsake nove članice posebej, ampak bi zgolj omenil, da deseterica predstavlja
izrazito divergentno skupino. Postopna integracija in obdobje »debelih krav« je deseterici
prineslo gospodarsko rast in položaj enega od enakih znotraj takratne petindvajseterice.
Nadaljnja širitev oz. širitev še bolj na vzhod je potekala v letu 2007, ko sta evropsko družino
dopolnili Bolgarija in Romunija. Ideja Evropske unije je kontinentu prinesla mir in sožitje
med posameznimi narodi in posledično vse štiri svoboščine Evropske unije (prost pretok ljudi,
storitev, dobrin in kapitala). Postopoma se je približevalo leto 2008, ki je zaznamovalo
svetovno gospodarstvo. Evropska unija je bila na krizo pripravljena, takrat so se počasi začele
prve težave v perifernih državah unije. Zgrešena in nepopustljiva evropska politika je
določene države izjemno prizadela in prav v tistem trenutku so se izoblikovale skrajno desno
in tudi radikalno levo usmerjene stranke. Kriza se je še poglobila in naenkrat smo bili soočeni
s tako imenovanim »grexitom«, torej prvim odhodom posamezne članice iz Evropske unije.
Seveda do takšnega scenarija ni prišlo, ampak so nam svetovni akterji politiki skuhali novo
krizo, tokrat migrantsko. Arabska pomlad, ki so jo najprej gledali kot nekaj pozitivnega in
demokratičnega, se je hitro spremenila v arabsko zimo. Odstranitev libijskega voditelja
Gadafija, podpiranje upornikov v Siriji, razglasitev Islamske države, vojna v Siriji in lakota v
podsaharski Afriki so razlogi, ki so množice ljudi poslali v beg. Evropska unija, za veliko
ljudi videna kot obljubljena dežela, je privabila prav te množice, ki so na njeno ozemlje
skušale vstopiti v iz treh smeri (balkanska pot čez Grčijo, pot čez Sredozemlje in prehodi v
španske enklave Ceuta in Melilla v Afriki). Migrantsko vprašanje je ponovno razdelilo
posamezne evropske države in pripeljalo do vidne krepitve populističnih in skrajno desnih
strank. Težave, ki so zaobjele celotno Evropsko unijo, so se zgolj povečevale in na vidiku ni
bilo nobene enotne rešitve, ki bi postopoma reševala nastale težave. Zaskrbljenost ljudi
(globalizacija, ekonomska situacija in migranti) so pridoma izkoriščali domači, skrajno desno
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usmerjeni politični akterji (Marine Le Pen, Geert Wilders, Norbert Hofer, Viktor Orban in
navsezadnje, kot posebnost, Nigel Farage), ki so težave zgolj poglabljali. Predsedniške volitve
v Združenih državah Amerike in izvolitev Donalda Trumpa so težko situacijo še dodatno
otežile. Zgodovina in študije nas učijo, da skrajne stranke pridobijo na teži prav v času slabe
ekonomske situacije in imigraciji. Prav ta dva vzroka bom v nadaljevanju podrobno analiziral.

5.1 Ekonomski dejavniki
Svetovna gospodarska kriza in njene posledice so ponovno obudile ideje skrajne desnice. V
svojem delu to dobro prikaže Guibernau, ki poveže vzpon nove skrajne desnice s
socialnoekonomskimi spremembami. 1 Podobnega mnenja je Jože P. Damijan, ki pravi, »da je
ključna vloga vlade v času, ko se kriza že zgodi, da s kombinacijo hitrih in učinkovitih
ukrepov gospodarstvo čim prej vrne na pot stabilne rasti. Podaljševanje krize vodi v
poglobitev socialnih napetosti in posledično do političnih prevratov. V desno seveda. Čeprav
je, ko se združita populizem in socializem v nacionalsocializem, težko objektivno presojati
politični predznak takšnih godelj«2. Da bi lažje razumeli ekonomske dejavnike, moramo
pogledati zgodovinsko ozadje Evropske unije.
Znamenita Maastrichtska pogodba je v skupnost prinesla nekaj novih sprememb ̶ ena takih je
skupna valuta evro. Še pred sprejemom skupne valute lahko govorimo o treh vrstah
gospodarstva v uniji. V prvo kategorijo sodijo države, ki ustvarjajo presežke (Nizozemska,
Avstrija, Danska, Švedska, Finska in Nemčija. V drugo kategorijo sodijo države s kroničnim
primankljajem (Grčija, Italija, Španija in Portugalska), v tretjo kategorijo pa sodi Francija, ki
ima svoje posebne značilnosti (Varufakis 2016, 211). Že tukaj se nam pokaže, kako se države
delijo na center in periferijo, torej bogati sever proti revnemu jugu. Države skupnega trga so si
v gospodarskem smislu bile divergentne in kot take so imele lastno valuto in denarno politiko.
Strategija neto izvoznih držav je imela težavo z državami primanjkljaja, ki so lahko
devalvirale lastno valuto in s tem uravnavale trgovsko bilanco. Rešitev se je tako pokazala v
skupni valuti in vsi akterji takratne Evropske unije so imeli razloge, da so skupno valuto
sprejeli. Gospodarska rast, padanje števila brezposelnih in širitev unije je, v celoti gledano,
Evropski uniji prinašalo blagostanje. Pod površjem tega izjemnega uspeha je počasi klila nova
Guibernau Montserrat, Migration: the rise of the radical right. Dostop:
https://www.opendemocracy.net/en/5050/migration-rise-of-radical-right/
2
Finančne krize vodijo v vzpon skrajne desnice. Dostop:
https://damijan.org/2015/11/22/financne-krize-vodijo-v-vzpon-skrajne-desnice/
1
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kriza, ki je Evropsko unijo zajela popolnoma nepripravljeno. Države s presežkom so
perifernim državam ponujale poceni kredite in tako spodbujale njihovo gospodarsko rast, ki je
temeljila na zadolževanju. Finančna kriza, ki je izbruhnila leta 2008, je nepripravljeno
Evropsko unijo popolnoma presenetila. Umetno postavljena pravila, ki definirajo članstvo v
evrskem območju, so še dodatno zaostrila novo nastalo krizo. Pravila določajo, da državni
primanjkljaj ne more presegati treh odstotkov BDP in da je delež javnega dolga pod šestdeset
odstotki BDP. Takšno politiko pa nadzoruje in izvaja Evropska centralna banka (Varufakis
2016, 214). Skupna valuta je tako pokazala, da imamo določene pomanjkljivosti, ki so
eksistencialnega pomena. Skupni valuti je manjkala transferna unija, ki bi preprečila finančne
težave države članice, če bi le-ta zašla v krizo. Prav to se je kazalo kot največja težava, saj se
je vsaka članica morala reševati sama. V tem celotnem kaosu je evropska komisija predlagala
omejiti krizo in tako so bančne izgube naenkrat postale javni dolg posamezne države.
Pričakovano je Evropska unija takrat doživela hud padec BDP v večini držav. Bruto domači
proizvod je tako v Franciji padel za 2,6 odstotka, v Španiji za 3,5 odstotka, na Nizozemskem
za 4 odstotke, v Nemčiji za 5 odstotkov in na Finskem za 7,8 odstotkov (Varufakis 2016, 218219). Reševanja bank so se lotile prav vse vlade; od levih, pa vse do najbolj konservativnih, ki
zagovarjajo politiko nevmešavanja v gospodarstvo.
Pritiski na javno blagajne držav članic so postajali iz dneva v dan hujši in začel se je širiti
strah pred plačilno nesposobnostjo oz. bankrotom. Posamezne države so morale najemati
nečloveške kredite, s katerimi so refinancirale stare dolgove in to po visokih obrestnih merah.
Težka situacija je državam onemogočala investicije in kreditiranje podjetij. Evrske države so
se tako vrtele v krogu in se postopoma utapljale v rdečih številkah (Varufakis 2016, 220).
Takšno okolje je zgolj služilo interesom kapitala in ne ljudem. Število nezaposlenih z nizko in
srednjo izobrazbo se je počasi krepilo, naraščal je občutek poraza in ranljivosti, ki se je kazal
pri podpori idejam skrajne desnice. 3 Znamenite besede nemške kanclerke Angele Merkel:
»nein« reševanju Grčije, »nein« znižanju obrestnih mer in »nein« bankrotu grške države so
obrodile sadove. Grčija je tako dobila ogromna posojila (Varufakis 2016, 220). Skupna valuta
in interesi neto izvoznih držav so bili rešeni (na ramenih perifernih držav). V nadaljevanju bi
tako predstavil kategorije, ki spadajo v ekonomsko sfero (stopnja brezposelnosti, stopnja
tvegane revščine in BDP) in s katerimi bom poskušal predstaviti povezave med ekonomskimi
krizami in vzponu skrajne desnice.

Guibernau Montserrat, Migration: the rise of the radical right. Dostop:
https://www.opendemocracy.net/en/5050/migration-rise-of-radical-right/
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Graf 1 BDP na prebivalca v preučenih državah

Vir: World bank group

Iz grafa lahko razberemo, da je rast bruto domačega proizvoda počasi, a vztrajno rasla. Leta
2008 se ta rast umiri v vseh preučenih državah in postopoma se krivulja obrne navzgor šele po
letu 2009. Istega leta pride v Grčiji do poglobljene finančne krize, kjer tudi znatno upade
bruto družbeni proizvod. Zaradi dolgotrajne gospodarske stagnacije Grčija po desetih letih še
vedno ni uspela doseči ravni bruto domačega proizvoda izpred časa krize.
Graf 2 Stopnja brezposelnosti v preučevanih državah

Vir: Eurostat

25

Zgornji graf prikazuje stopnjo brezposelnosti med letoma 2007 in 2017 v petih državah članic
Evropske unije. Iz grafa je razvidno, da je bila stopnja brezposelnosti leta 2007 najnižja v
Italiji (6,6 %) in najvišja v Nemčiji (9,2 %). Leta 2008 sledi preobrat, kjer se brezposelnost
dvigne v vseh državah (najbolj v Grčiji), razen v Nemčiji. Najvišja brezposelnost je bila v
Grčiji leta 2014, ko je dosegla rekordnih 27,2 odstotka Trend se ponovno obrne prav v letu
2014, ko v vseh državah beležijo višjo zaposljivost.
Graf 3 Državni dolg v preučevanih državah

Vir: Eurostat

Zgornji graf nam prikazuje državni dolg, ki se je znatno dvigoval po letu 2007. Države članice
so imele velik proračunski primanjkljaj in so morala proračun krpati z zadolževanjem.
Najmanj sta se zadolževali Nemčija in Madžarska, ki jima je med finančno krizo uspelo
zmanjšati državni dolg. Na drugi strani pa imamo Italijo, katere dolg znaša 131,4 % bruto
domačega proizvoda. Še v slabšem položaju se je znašla Grčija, ki je rekorderka znotraj
evroobmočja in celotne Evropske unije. Njen dolg je v letu 2017 znašal 176,2 % bruto
domačega proizvoda in tako še ohranja veliko stopnjo zadolženost. Spomnimo se, da je ta
zadolžitev predvsem pri nemških in francoskih bankah, ki služijo na račun krize v Grčiji.
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Graf 4 Neenakost porazdelitve dohodka

Vir: Eurostat

Iz zgornjega grafa je razvidno, da se neenaka porazdelitev dohodka giblje med 24,7 in 34,5 %.
Z največjo neenakostjo se soočajo v Grčiji, ki ji sledijo Italija, Francija, Nemčija in
Madžarska. Zadnji podatki kažejo, da imamo v Evropski uniji 30,7 % neenakost, znotraj
evroobmočja je neenakost porazdelitve dohodka 30,5 %. Neenakost se je vidno povečala na
Madžarskem, medtem ko se je v Franciji in Nemčiji nekoliko zmanjšala.
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5.2 Migracijski dejavniki
5.2.1 Historični pregled migracij
Migracije na stari celini nikakor niso sodoben pojav, ampak obstajajo od prazgodovine, ko so
generacije ljudstev poselile celotni kontinent. Prav nikakor drugače ni v sodobni zgodovini,
razen tega, da imajo migracije zdaj negativen prizvok. Posledice druge svetovne vojne so
možice ljudi prisilile, da so postali begunci, tako pa je prišlo do največje selitve narodov v
sodobni zgodovini. Tako lahko ločimo interne migracije znotraj kontinenta (selitev oz. pregon
nemškega prebivalstva iz današnje Poljske) in imigracije iz nekdanjih kolonialnih imperijev,
ki so bili predvsem evropskega etničnega izvora. Obdobju priseljevanja je sledilo krajše
obdobje izseljevanja, predvsem v zahodne države, Ameriko in Avstralijo. Trend se je
spremenil šele v sedemdesetih letih, ko je Evropa spet postala ciljna destinacija za mnoge
narode. Razlogi za selitev so seveda številni, kot tudi število migrantov (Bade 2005, 331-338).
Italijanski ekonomist Boeri loči med štirimi glavnimi fazami migracij:
1. faza: začne se po drugi svetovni vojni in traja do leta 1960;
2. faza: traja od leta 1960 do prve naftne krize v letih 1973/74;
3. faza: začne se s koncem polne zaposlenosti sredi sedemdesetih leti, konča pa se
leta 1989;
4. faza: začne se s propadom socialističnega režima (Boeri in drugi 2002, 11).
Postsocialistično obdobje v Evropi prinaša popolnoma drugačne poglede na imigracijo, kar
posledično spreminja politično sliko v posameznih državah; tu začnemo govoriti o skrajni
desnici.
5.2.2 Migracije v Evropsko unijo
Svoboščine, ki jih uživamo znotraj Evropske unije (prost pretok blaga, kapitala, storitev in
ljudi), smo vzeli za samoumevne in nanje gledamo kot privilegij za državljane Evropske
unije. Prihod »drugih« pa pri določenih skupinah vzbuja nelagodje, kar vodi v izključevanje,
restriktivno politiko, ksenofobijo in rasizem. Skrajno desne politične stranke tako izrabijo
irelevantni strah posameznikov in pod pretvezo demokracije širijo svoje skrajno desne ideje in
načela. Težave, s katerimi se sooča posamezna država, pripišejo legalnim, še posebej
ilegalnim migrantom, ki bodo odgovorni za terorizem in islamizacijo krščanske Evropske
unije (Bešter 2003, 5).
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Zgodba, ki stoji za množicami migrantov, je posledica geopolitike, za katero stojijo Združene
Države Amerike in Rusija. Neposredna vojna med velesilami je malo verjetna, zato te pridno
izkoriščajo regionalne konflikte, kjer s svojim interveniranjem konflikt dodatno zaostrijo.
Točno to se je dogajalo (in se še dogaja) v Siriji in na Bližnjem vzhodu nasploh. Prav vojna,
uničenje in revščina so glavni vzroki, zakaj se migranti iz bližnjega vzhoda in Afrike
odpravljajo na dolgo nevarno pot proti obljubljeni Evropski uniji. Glavne poti k boljši
prihodnosti vodijo skozi Grčijo, Sredozemlje in španska mesta na severu Afrike. Množice
migrantov tako prečkajo nevarno pot, ko pa enkrat pridejo na ozemlje Evropske unije, pa
vidijo, da se ne cedita med in mleko. Države članice Evropske unije nimajo enakega pogleda,
kaj šele skupne rešitve migracij. Tako posamezne države izvajajo populistične ukrepe, ki naj
bi zaustavile število migrantov, skupne evropske rešitve pa še vedno ni.
V nadaljevanju bom s pomočjo grafov predstavil podrobnejše podatke o številu migrantov v
Evropsko unijo in posebej za preučevane države.

Graf 5 Število imigrantov na 1.000 prebivalcev v Evropski uniji in Evropskem
gospodarskem prostoru leta 2017

Vir: Eurostat

Zgornji graf prikazuje število migrantov na 1.000 prebivalcev v Evropski uniji in Evropskem
gospodarskem prostoru leta 2017. Iz grafa je razvidno, da ima izmed preučenih držav največ
imigrantov Nemčija (11.1), sledijo ji Grčija (10.4), Madžarska (7), Italija (5,7) in Francija
(5.5). Evropska unija ima medtem povprečje 4.7 imigrantov na 1.000 prebivalcev.
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Graf 6 Število migrantov

Vir: Eurostat

Graf nam prikazuje prihode migrantov v preučevanih državah med letoma 2010 in 2018.
Levji delež teh migrantov je prišlo v Nemčijo in to prav na vrhuncu imigrantske krize, s
katero se je soočala celotna Evropska unija. Nemčija je bila prav zaradi odprtosti tedanje
vlade ciljna država večine migrantov, ki so prečkali tako imenovano »balkansko pot«.
Kasneje se je zaradi pritiskov bavarske krščanskosocialne unije ta odprtost zaostrila, še
posebej, ko je Horst Seehofer postal notranji minister Nemčije. Država z drugim največjim
številom migrantov je Francija, ki je konstanto beležila večje število migrantov in med letoma
2010 ter 2018 se je to število podvojilo. Sledi ji Italija, ki je bila vstopna država za migrante
»sredozemske poti«. Sledita ji Madžarska in Grčija, ki sta tranzitni državi.
Prihod migrantov je bila nedvomno dodatna okoliščina, ki je okrepila skrajno desnico v
posameznih evropskih državah. Zastarela Dublinska uredba nikakor ni zadoščala, kaj šele
urejala problematiko, s katero so se soočale države članice Evropske unije. Pobuda nekaterih
držav, ki so v upanju na enotnost Evropske unije iskale skupno rešitev imigrantskega
problema, se ni izšla. Države višegrajske četverice, pa še nekatere druge, so postavljale
pogoje, ki niso prinašale skupne rešitve, tako da takšen predlog ni uspel. Kratkoročno so
države same poskušale reševati problematiko, ki ji nikakor niso bile kos, rezultat tega pa je bil
vzpon skrajnih desničarjev. Najboljši primer izrazitega zasuka v skrajno desno politično sfero
je nedvomno Italija, ki so jo pred tem vodili socialni demokrati. Všečna retorika in populizem
so premagali zdrav razum, kar je vodilo v oblikovanje evroskeptične, rasistične in
nacionalistične vlade.
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Nekaj podobnega se je dogajalo na Madžarskem, kjer je vlada Viktorja Orbana konstantno
naslavljala in zaostrovala proti priseljensko politiko, kar ji je dolgoročno koristilo. Evropska
unija, ki nima skupnega odgovora na imigrantsko problematiko, se trenutno sooča z
ogromnim številom migrantov in le delež tega jih je vložilo zahtevo za azilni postopek.
Graf 7 Število prošenj za podelitev azila

Vir: Eurostat

Zgornji graf prikazuje število prošenj v preučevanih državah med letoma 2010 in 2018. Iz
grafa je razvidno, da se je število prošenj eksponentno povečalo po letu 2014, ko je Evropska
unija doživljala največji prihod migrantov. Največji delež prošenj za azil je bilo podanih v
Nemčiji, sledi ji Madžarska, ki pa je leta 2018 beležila 670 prošenj za azil. Najverjetnejši
odgovor, zakaj je število tako nizko, lahko najdemo v madžarski ničelni politiki do migrantov.
Število vlog za azilni postopek se je tako v letu 2018 zmanjšalo v vseh preučenih državah,
razen v Franciji.
Migracije v Evropsko unijo tudi leta 2018 niso ponehale, zato potrebujemo dolgoročno
rešitev, kako se spoprijeti z imigrantsko politiko v prihodnje. Rešitve posameznih držav ne
prinašajo rezultatov, zgolj težave za državljane Evropske unije in slabšanje položaja
imigrantov. Celotna problematika pa je »zlati rudnik« za populistične in skrajno desne
politične stranke.
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5.3 Zakaj in kdo
Vprašanje, zakaj ljudje volijo skrajno desnico, je močno povezano z nezaupanjem v
levosredniške politične stranke. Trenutno te (socialdemokratske) stranke vodijo relativno
malo držav na kontinentu, izmed katerih izstopa zgolj Portugalska. V preostalih državah so te
stranke zgolj del vlade oz. so popolnoma izgubile zaupanje volivk in volivcev. Takšen primer
trenutno predstavljata Francija in Nemčija, kjer socialdemokratske stranke na vsakih volitvah
postopoma izgubljajo. Podobni primer je v Italiji, kjer so (socialni) demokrati praktično čez
noč postali tretjerazredna sila, ki nima pravih odgovorov na trenutno problematiko. Seveda je
Italija specifična država, ki se sooča s prihodom imigrantov, prav to pa naslavljajo desne oz.
skrajno desne stranke. Stanje, ki ga opisujem, je posledica opustitve politike, ki naj bi
zagovarjale socialdemokratske stranke, tu pa potem nastopijo skrajni desničarji.
Skrajna desnica je znala v pravem trenutku izkoristiti nezadovoljni delavski razred, s tem pa si
je pridobila volilno bazo. Razočarani delavski razred, ki je izvorno delavskim strankam obrnil
hrbet, zagotovo ni edino volilno telo skrajne desnice. Največkrat se med volivci skrajnih
frakcij najdejo pripadniki nižje izobraženih državljanov, ki ne razumejo kompleksnosti
procesov v državi. Volivcem skrajnosti spadajo tudi različni pripadniki rasističnih,
nacionalističnih, ksenofobih, proti priseljenskih in antisemitskih združb oz. posameznikov, ki
so v večini moškega spola. Tako obstaja pestra volilna baza skrajno desnih frakcij, ki ji je
zgolj z svojo retoriko (nekoliko manj z dejanji) uspelo prepričati »pozabljene« volivce.
Lahkotno je bilo pokazati s prstom proti Bruslju, ki naj bi bil odgovoren za gospodarsko krizo
in prihod migrantov na nacionalno ozemlje. Krivdo za slabotno stanje posamezne države je
bilo treba pripisati institucijam Evropske unije, hkrati pa najti zunanjega sovražnika, ki bo
uničil krščansko Evropo. Ljudje so v obupu po boljšem in varnem življenju iskali voditelja, ki
bo predstavljal in branil nacionalne interese pred institucijami Evropske unije in migranti.
Voditelj, ki se je v domači državi izkazal s svojimi avtokratskimi potezami, je bil Viktor
Orban, ki je predstavljal branik pred islamizacijo. Podobno se je predstavljal (se še
predstavlja) italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je kljub notranjim težavam Italije
vedno iskal zunanjega sovražnika. Resničnost, s katero se trenutno sooča Italija, je popolnoma
drugačna, kot jo predstavlja italijanska populistična vlada. Trenutno so edina država, ki je spet
zašla v recesijo in določeni ministri se rajši ukvarjajo s protesti v Franciji in fojbami v
Sloveniji.
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6

ŠTUDIJE IZBRANIH DRŽAV

6.1 Nemčija
Nemčija predstavlja vzgled celotni Evropski uniji, kjer velja za dejavnik stabilnosti, razvoja in
napredka. Zadnja leta opažamo še nekaj drugega, in sicer tisto, kar je bilo nepredstavljivo
zadnjih sedemdeset let. V Nemčiji se je po dolgem času pojavila skrajno desno politična
stranka, ki je zmožna mobilizirati zadostno množico, da jo jemljemo skrajno resno. Prav
takšna je mlada stranka Alternativa za Nemčijo (Alternative für Deutschland), ki je v
nemškem političnem prostoru zavzela skrajno desno pozicijo. Je prva skrajno desna stranka,
ki je po drugi svetovni vojni vstopila v zvezni parlament, večino deželnih parlamentov in
evropski parlament. Svojo politiko je gradila na priseljencih in notranji varnosti, kar se je
izkazalo kot zelo uspešno. Sama stranka zagovarja popolno zaporo zunanjih meja Nemčije,
kjer bi zmanjšali oz. prepovedali migrantom vstop v državo in tako preprečili islamizacijo.
Skeptični so tudi do integracijskih politik Evropske unije, globalnega segrevanja in
mednarodnih trgovskih sporazumov. 4
Stranka, ki zna provocirati in nasloviti pravo tematiko ob pravem času, je zgolj v sedmih letih
postala tretja najmočnejša stranka znotraj zveznega parlamenta. Razočarani in nezadovoljni
volivci so tradicionalnim strankam obrnili hrbet in podprli lahkomiselno rešitev, ki gradi
svojo bazo na problematiki migrantov. Uspešnost Alternative za Nemčijo lepo povzame
nekdanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel, ki pravi: »Prevzeli so del volivcev CDU,
ki so bili nezadovoljni z migrantsko politiko Merklove, desne stranke pa dobivajo tudi drugod,
ker je ljudi strah tega, kaj se bo dogajalo v državah, če se bo število migrantov še
povečevalo« in dodaja, »AfD pobira smetano dveh pomembnih političnih strank, ker ljudje
protestirajo proti političnemu establišmentu in ker si želijo hitrih sprememb«. 5 In prav to je v
celoti enko stališče, ki sem ga orisal v prejšnjem poglavju.
Tej novi smeri dela politike so se pridružili tudi nekateri člani CDU, kjer je eden izmed
iztepajočih Alexander Gauland, ki je trenutno sočlan vodstva stranke. 6 Velja za skrajno desno
krilo stranke, znan pa je po zelo provokativnih izjavah, ki razburjajo javnost.

Unterstützt du das Programm der AfD? Dostop:
https://www.debatingeurope.eu/de/2017/09/18/unterstuetzt-du-das-programm-der-afd/#.XTWRpubVJPZ
5
Vzpon nemške skrajne desnice. Dostop: https://siol.net/novice/svet/vzpon-nemske-skrajne-desnice-460841
6
V Nemčiji zmagovalka volitev unija CDU/CSU. Dostop: http://www.politikis.si/2017/09/v-nemciji-zmagovalkavolitev-unija-cducsu-v-bundestag-prvic-po-2-svetovni-vojni-tudi-skrajna-desnica/
4

33

Graf 8 BDP na prebivalca in uspeh AfD

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Zgornji graf prikazuje bruto domači proizvod in uspeh na volitvah v zvezni parlament
Nemčije. Iz grafa je razvidno, da se je BDP konstantno povečeval, tudi začasa svetovne
finančne krize in z njo povezane evropske gospodarske stagnacije. Stranka Alternativa za
Nemčijo je kljub svoji mladosti znatno povečala svojo volilno bazo in tako postala tretja
najmočnejša stranka kljub odlični gospodarski situaciji v Nemčiji.

Graf 9 Stopnja brezposelnosti in uspeh AfD

Vir: Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck
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Graf številka 6.2 prikazuje stopnjo brezposelnosti in uspeh stranke Alternativa za Nemčijo.
Stopnja brezposelnosti se je v Nemčiji konstantno zmanjševala, zato vzpona skrajne desnice
ne moremo povezati s stopnjo brezposelnih. Gospodarska stagnacija v Evropski uniji začasa
finančne krize ni posebej vplivala na dogajanje v Nemčiji. Število delavno aktivnega
prebivalstva se je tako med letoma 2007 in 2017 povečalo za dobre 4 %. Tako ima Nemčija
eno najnižjih stopenj brezposelnih v celotni Evropski uniji.

Graf 10 Državni dolg in uspeh AfD

Vir: Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Leta 2008 se je v Evropski uniji začela finančna kriza, ki je imela oz. ima dolgoročne
posledice. Države so bile prisiljene k izposoji finančnega kapitala in krpati državne proračune.
Nemčija je svoj državni dolg, v primerjavi z drugimi državami, kratkoročno povečala,
dolgoročno pa zmanjšala, tako pa je bila v letu 2017 na enakih odstotkih kot leta 2007. Iz tega
sklepamo, da tudi državni dolg ni povezan z uspešnostjo skrajne desnice v Nemčiji.
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Graf 11 Neenakost porazdelitve dohodka in uspeh AfD

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Neenakost porazdelitve dohodka se je v Nemčiji med letoma 2008 in 2018 gibala med 28,4
ter 30,7 %. Prav na začetku nastajanja stranke AfD se je neenakost povečevala, ko pa je leta
2014 dosegla najvišjo raven, je stranka dobila solidne odstotke za novo stranko. Kljub
zmanjšanju neenakosti se je v letu 2018 priljubljenost stranke povečala; postali so tretja
najmočnejša stranka znotraj zveznega parlamenta.
Graf 12 Število migrantov in uspeh AfD

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck
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Sirska državljanska vojna, ki se je začela leta 2011, je počasi pridobivala pozornost celotnega
sveta. Tako so se v dogajanje vključile zunanje sile, ki so Sirijo videle kot priložnost razširitve
svojega vpliva. Vojna, ki so jo podpirali različni globalni akterji, je imela katastrofalne
posledice za prebivalstvo, ki se je podalo na pot proti Evropski uniji. Tako začnemo po letu
2014 beležiti močan prihod migrantov na obale Evropske unije in veliko teh si je za ciljno
državo izbralo Nemčijo. Na skorajšnjem vrhuncu migrantske krize so v Nemčiji potekale
parlamentarne volitve in takrat se je ob skrajni nacionalni retoriki povečala priljubljenost
stranke Alternativa za Nemčijo. Irelevantni strah in širjenje sovraštva so prevzeli določen
delež volivcev, ti pa so s svojo udeležbo podprli skrajne ideje in nacionalistom po drugi
svetovni vojni omogočili vrnitev v zvezni parlament. Tako predpostavljam, da obstaja močna
povezava med številom migrantov in uspešnostjo AfD.

Graf 13 Število prošenj za azil in uspeh AfD

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Število prošenj za azil se je v Nemčiji povečevalo vse od leta 2011 in vrhunec doseglo prav
po letu 2014, ko je v Nemčijo dnevno prihajalo na tisoče ljudi. Zgolj nekaj mesecev po
vrhuncu števila prošenj je skrajnim desničarjem uspel preboj v zvezni parlament. Veliko
volivcev je zamerilo kanclerki Angeli Merkel, da ni upoštevala pravil Evropske unije, po
kateri morajo migranti za azil zaprositi v prvi varni državi.
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6.1.1 Ugotovitve za Nemčijo
Dogajanje v Nemčiji priča o ponovnem vzponu skrajnih desničarskih idej, ki so več kot
sedemdeset let ostale v pozabi. Novi stranki je uspelo prebuditi neonacistične ideje in s tem
Nemčijo peljati na pot polpretekle zgodovine. Vzroke, zakaj je prišlo do ponovnega vzpona
skrajnih idej, sem analiziral na podlagi ekonomskih in migrantskih faktorjev. Analize kažejo,
da finančna kriza v Nemčiji ni imela velikega vpliva na vzpon skrajnih idej, kot sem sprva
dojemal. Država, ki se jo dojema kot neformalnega voditelja Evropske unije, je s svojo
politiko in vplivom uspešno prešla gospodarsko stagnacijo kontinenta in ob vseh zajetih
merilih izšla iz krize kot močna in stabilna država. Tukaj nočem biti ideološki in se razpisati o
varčevalni politiki, ki jo je prav nemška vlada s pomočjo evropskih institucij vsiljevala
perifernim državam in se s tem okoristila. To je zgodba za zaključek. Trenutno me zanima
vzpon skrajnih idej in kako je tem uspelo vzpostaviti novo politično sliko. Dogajanje, ki je
zagotovo pripomoglo k vzponu skrajnih sil, je prihod tisočerih migrantov na obale Evropske
unije. Najprej so migranti prihajali v južne države, ki so bile v težki finančni situaciji in
prihod migrantov je povzročil dodatne težave. Nemčija, ki se trudi popraviti napake iz
obdobja nacizma in prikazati svojo boljšo plat, je bila pripravljena sprejeti večji delež
prišlekov. Migranti so z veseljem potovali tisoče kilometrov, le da lahko pridejo v obljubljeno
Nemčijo in tam začnejo novo življenje. Tej zgledni gesti so sledile cele množice, del
nemškega prebivalstva pa se je počuti ogroženega. Prihod večjega števila migrantov je tako
postal »humus« za vzpon Alternative za Nemčijo, ki je znala izkoristiti strah pred prihodom
množic. Dodatna prednost stranke je bila nemška velika koalicija konservativcev in socialnih
demokratov, ki so do tedaj vodili državo. Približevanje koalicijskih partnerjev na določenih
področjih ni ustrezalo volivcem političnega obrobja, zato so izbrali dve skrajnosti. Del
socialdemokratskih glasov je šel k zelenim in hkrati tudi del konservativnih k skrajno desnim
nacionalistom. Obenem moram izpostaviti tudi razočarane volivce in volivke, ki so izgubile
zaupanje v tradicionalni stranki in so glasove dali novim akterjem v politiki. Dodatno so
stranki koristili dogodki, kjer je peščica migrantov zagrešila kazniva dejanja, med katerimi so
tudi posilstva. Tako je voditeljica AfD, Frauke Petry, sprožila idejo o streljanju na migrante
ob meji, ki je stranki zgolj koristila. 7 Nemčija je po volitvah in dolgotrajnih pogajanjih uspela
sestaviti vlado konservativcev in socialnih demokratov, kjer je resor za notranje zadeve
prevzel Horst Seehofer, velik nasprotnik prihoda migrantov.
Vzpon nacionalistične Alternative za Nemčijo. Dostop: https://www.delo.si/svet/evropa/vzponnacionalisticne-alternative-za-nemcijo.html
7
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6.2 Francija

Peta republika se je s prihodom skrajnih desničarjev srečala v letu 1972, ko je bila
ustanovljena Nacionalna fronta. Ustanovitvi sta botrovala dekolonizacija in razglasitev
samostojnosti Alžirije ter izvolitev socialističnega predsednika Francoisa Mitteranda.
Socialistična vlada je s svojim približevanjem centru prevzela določene elemente
konservativno politike, kar je vodilo v upadanje socialnih pravic in blagostanja. Prav takrat je
del desnice postal radikalen in začela se je zgodba o Nacionalni fronti, ki je izkoristila
neuspešnost levih in desnih vlad. Vir vsega francoskega problema pa so postali imigranti
(Betz in Immerfall 1998, 11). Nacionalna fronta, trenutno preimenovana v Nacionalni zbor, je
v svojih začetkih zagovarjala popolnoma drugačno politiko, ki zastopa trenutno. Sprva
proevropska stranka je zagovarjala skupno zunanjo politiko, prosto trgovino, poenoteni sodni
sistem in skupno valuto vse do Maastrichtske pogodbe. Postopni proces integracije je tako
vodil v proces promoviranja nacionalne identitete, protekcionizma in skeptičnosti do
Evropske unije (Betz in Immerfall 1998, 17). Dolgoletni voditelj Nacionalne fronte JeanMarie Le Pen, ki je s svojimi provokacijami, odkritim nacionalizmom, rasizmom in
antisemitizmom krojil strankarsko politiko, je leta 2001 predal vodenje stranke. Nasledila ga
je njegova hčerka Marine Le Pen, ki je ubrala drugačno pot. Modernizacija, ki jo je vnesla v
stranko, je pomembno vplivala na prehod od skrajno desničarske v desno populistično smer.
Tako je stranka zaradi odkritega antisemitizma, nacionalizma in zanikanja holokavsta
izključila nekdanjega predsednika in njemu podobno misleče. Stranka se tako po novem
razglaša, da ni antisemitska, rasistična in homofona, kar so vrednote francoske republike.
Njena priljubljenost se je po zamenjavi vodstva izjemno povečala, kar kažejo tudi rezultati, ki
jih stranka dosega na predsedniških, parlamentarnih, regionalnih in evropskih volitvah.
Nacionalna fronta tako dosega izjemne rezultate, ki posamezno dosegajo do 30 %. 8 Marine Le
Pen se je tako ob predsedniških volitvah leta 2017 uvrstila v drugi krog, kjer jo je z veliko
razliko premagal Emmanuel Macron. Sledile so parlamentarne volitve, kjer je stranka osvojila
13 %, ampak je zaradi drugega kroga dobila maloštevilno zastopstvo v nacionalni skupščini.
Francozi v drugem krogu običajno podprejo zmernejšega kandidata. Francosko prebivalstvo
tako od države zahteva socialno, ekonomsko in fizično varnost. Prav to tematiko s pomočjo
imigrantov izkorišča Nacionalni zbor (Nacionalna fronta).
Der Front National – eine feste politische Größe in Frankreich. Dostop:
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/245672/der-front-national-eine-feste-politischegroesse-in-frankreich
8
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Graf 14 BDP na prebivalca in uspeh FN

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Graf nam prikazuje rast bruto domačega proizvoda v povezavi z uspešnostjo Nacionalne
fronte. Pred začetkom svetovne finančne krize je Nacionalna fronta uživala manj kot 5 %
podporo, kar se je tekom krize spremenilo. V preostalih dveh volitvah je stranka ob zamenjavi
vodstva ponovno presegla prag 10 % in s tem postala resna predstavnica političnega prostora
v Franciji. Bruto domačega proizvoda, ki je konstantno rastel, tako ne moremo povezati z
uspešnostjo Nacionalne fronte.
Graf 15 Stopnja brezposelnosti in uspeh FN

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck
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Zgornji graf nam prikazuje uspešnost Nacionalne fronte s stopnjo brezposelnosti. Le-ta je
pred začetkom gospodarske stagnacije znašala manj kot 8 %, kar se je začasa stagnacije
povečalo na več kot 10 %. Francija je znana po enem najbolj togih trgov delovne sile, kar po
mnenju ekonomistov odvrača vlaganje in posledično zaposlovanje. V Franciji je tako delež
brezposelnih vstajal vse do leta 2017, ko je nekoliko padel (pod 10 %). Sklepamo lahko, da so
volivci razočarani nad tradicionalnimi strankami in so glasove raje dali skrajni desnici, ki
izpostavlja težave socialne varnosti.

Graf 16 Državni dolg in uspeh FN

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Peta republika je leta 2007 imela nekaj več kot 65 % državnega dolga, s tem pa je kršila
pravila Evropske unije, po kateri nobena države ne sme presegati 60 %. Začasa takratne
konservativne vlade je v letu 2008 začel državni dolg naraščati, po letu 2012, ko je na oblast
prišla socialistična vlada, je še vedno naraščal. Obenem je naraščala tudi podpora Nacionalni
fonti, ki je kritizirala nesposobnost socialistične vlade.
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Graf 17 Neenakost porazdelitve dohodka in uspeh FN

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Graf nam prikazuje neenakost porazdelitve dohodkov, ki so se v Franciji gibali med 30,8 % in
29,3 %. V letu 2010 se neenakost nekoliko poveča, po letu 2013 pa pade pod 29 %, kjer
krivulja vztraja vse v leto 2017. Neenakost se je spremenila zgolj do dveh odstotkov in prav
ob najvišji neenakosti je Nacionalna fronta pridobila trikrat več glasov.

Graf 18 Število migrantov in uspeh FN

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck
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Francija je ena izmed držav, kjer je povečana imigracija prisotna vsakodnevno. Velja za
bogatejšo, napredno in odprto državo, kjer lahko uresničiš svoje ambicije. Obenem je tudi
država, kamor prihajajo imigranti, ki nisi nujno iz evropskega kontinenta in ti motijo določeni
delež prebivalstva. Od leta 2010 do 2018 se je število migrantov podvojilo na skoraj štiristo
tisoč. Razlogov, zakaj se je število toliko povečalo, je lahko več: na eni strani imamo
migrante, ki prihajajo iz bivših kolonij, drugi prihajajo iz varnostnih in humanitarnih
razlogov, spet tretji si hočejo boljšega ekonomskega stanja. Vprašanje je, koliko od teh
migrantov hoče nadaljevati pot proti Združenemu kraljestvu oz. koliko jih ima Francijo za
ciljno državo. Nacionalna fronta velja za velikega nasprotnika imigrantov, še posebej tistih, ki
prihajajo iz pretežno islamskih držav. Prav na tematiki migrantov in varnostni politiki, pa tudi
zaradi terorističnih napadov, je Nacionalna fronta pridobivala veljavo.
Graf 19 Število prošenj za azil in uspeh FN

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Število prošenj za azil je bolj specifični podatek, koliko migrantov hoče ostati v Franciji.
Tako je v letu 2018 bilo okrog sto dvajset tisoč vseh prošenj za pridobitev azila znotraj
Francije. Za preostale migrante lahko sklepamo, da Francija ni bila njihova ciljna država,
ampak le prehodna. Največkrat so mediji omenjali t. i. džunglo na severu Francije, kjer so
migranti čakali, da lahko pobegnejo v Združeno kraljestvo. Povezanost med spremenljivkama
lahko delno potrdimo, saj je ob večjem številu prošenj podpora stranki rasla.
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6.2.1

Ugotovitve za Francijo

Peta francoska republika se je v zadnjem desetletju soočila s pomembnimi izzivi, ki bodo
krojili njeno prihodnost. Prvi izziv je bila nedvomno velika finančna kriza, ki je vodila do
gospodarske krize in z njo povezane višje brezposelnosti. Le-ta se je povečala za 3 % in
vztraja do danes, kljub temu, da sta se Francija in Nemčija izmed vseh članic evroobmočja že
v letu 2011 vrnili na predkrizno raven . 9 Sklepam lahko, da Nacionalna fronta svoje moči ni
črpala iz obdobja gospodarske stagnacije, temveč iz obdobja večjega prihoda imigrantov.
Strankarska politika temelji na vprašanju imigracije, islamizacije in ostalo mešanico
nacionalističnih politik, ki vztrajno zavračajo priseljensko politiko Francije. Če pogledamo
pridobljene podatke, vidimo, da je stranka konstantno opozarjala na zaprtje meja in svarila
pred islamizacijo države. Koristili so ji predvsem konstantni teroristični napadi, ki so postali
stalnica v Francij. Prvi večji napad se je zgodil v letu 2012, ko je napadalec alžirskih korenin
pobil sedem ljudi. Bolj znano teroristično dejanje je sledilo v letu 2015, ko sta dva napadalca
vdrla na sedež satirične francoske revije Charlie Hebdo v Parizu in pri tem ubila sedemnajst
ljudi. Mnogo držav je takrat obsodilo teroristično dejanje in številni svetovni voditelji so
takrat pripotovali v Pariz in izrazili sočutje s francoskim prebivalstvom. Temu dejanju je
istega leta sledil še hujši napad, v katerem je med 13. in 14. novembrom umrlo 130 ljudi.
Zunanji ministri so takrat na prošnjo Francije aktivirali klavzulo o vzajemni obrambi, ki
predvideva pomoč napadeni članici na njenem ozemlju. Zadnji večji napad pa se je odvil v
Nici, na dan obletnice padca Bastilije, ko je tovornjak do smrti povozil 84 ljudi, ranil pa jih je
434. 10 Dejanja, ki so globoko pretresla Francijo in celotno Evropsko unijo, so dala novo
tematiko skrajnim desničarjem, da lahko izpostavijo problematiko imigrantov in
problematizirajo islamsko vero. Predsedniške volitve, kjer je kot kandidatka Nacionalne
fronte nastopila Marine Le Pen, so postale prelomne za Evropsko unijo. Marine Le Pen je
obljubila referendum o izstopu Francije iz povezave osemindvajseterice, po katerem bo
francoski narod postal svoboden, ponosen in neodvisen od Evropske unije. Predstavila se je
kot edina braniteljica narodne enotnosti in zakonitosti, katere zmaga bo najboljši način boja
proti terorizmu. 11 Njena protievropska in protimigrantska politika pa ni prinesla
pričakovanega preboja na volitvah.
Nova kriza naj bi nam že grozila. Dostop: https://cekin.si/clanek/banke_in_borze/nova-kriza-naj-bi-nam-zegrozila.html
10
V Franciji v preteklih letih več terorističnih napadov. Dostop: https://siol.net/novice/svet/v-franciji-v-minulihletih-vec-teroristicnih-napadov-v-najvecjem-umrlo-130-ljudi-463172
11
Marine Le Pen obljublja referendum o članstvu Francije v EU-ju. Dostop: https://www.rtvslo.si/evropskaunija/marine-le-pen-obljublja-referendum-o-clanstvu-francije-v-eu-ju/401903
9
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6.3 Grčija
Grčija in njeni prebivalci so v zadnjem desetletju doživeli dve veliki krizi, ki sta pripomogli k
vzponu dveh skrajnosti; leve in desne. Moj namen je predstaviti vzpon skrajno desne,
nacionalistične stranke Zlate zore, ki ima svoje zametke v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja. Največkrat se njen nastanek omenja začasa finančne krize, kar seveda ne drži, saj je
takrat zgolj pridobivala na množični podpori. 12 Raziskovanje njenega vzpona k vrhuncu moči
moramo povezati s stanjem, ki se je odvijalo v Grčiji po začetku gospodarske stagnacije.
Zgodovina nas uči, kaj so plodna tla za vzpon skrajni desnice in drugače ni bilo v Grčiji.
Svetovna finančna kriza je prinesla ogromne družbenoekonomske spremembe, ki jih je
občutilo prebivalstvo in se nanje odzvalo. Tako imenovana trojka je periferni Grčiji vsiljevala
politiko, ki je državo silila k varčevanju in privatizaciji državnih podjetij. Grško gospodarstvo
je začelo stagnirati, stopnja brezposelnosti se je intenzivno povečala, sledilo je obdobje
katastrofalnega socialnega stanja. Državni dolg je skokovito naraščal, bruto domači proizvod
je padal, sledilo je obdobje dezorientacije in marginalizacije večjega dela prebivalstva. 13 Zlata
zora je znala izkoristiti trenutek grškega zloma in nastopila je kot rešiteljica naroda, ki ga
mora povezati za boljšo prihodnost.
Preden nadaljujemo z analizo, poglejmo, kaj stranka sploh predstavlja. Zlato zoro največkrat
dojemamo kot neonacistično stranko, ki spominja na nacistični ustroj delovanja. Sama stranka
kljub povzdigovanju in simpatiziranjem s kljukastim križem ubira drugačno pot. Svojo
ideologijo črpa od nekdanjega grškega diktatorja Ioannisa Metaxasa in helenizma, kjer
zagovarja idejo Velike Grčije. Svoje poslanstvo je širila na ulici, kjer je z napadi na politične
nasprotnike in migrante izkazovala svojo moč. Njenemu vzponu so delno soodgovorni mediji,
ki so stranki dali medijski prostor in niso obsodili njenega nasilnega ravnanja. Tako so jo
izenačili s preostalimi strankami in njeno delovanje legitimirali. Koristile so ji tudi povezave s
tedanjo vladajočo konservativno stranko Nova demokracija, ki je pripomogla k njenemu
etabliranju. 14 Zlata zora se je v letu 2012 prvič prebila v parlament, kjer je v drugem krogu
volitev pridobila 7 %. Prav v letu 2012 se je povečala podpora skrajno levi Sirizi, ki je leta
2015 močno zmagala na predčasnih parlamentarnih volitvah, medtem ko je podpora Zlate
zore ostala na 7 %.
12
ZLATA ZORA NA ZATOŽNI KLOPI. Dostop: https://radiostudent.si/politika/dosjé-grčija/zlata-zora-na-zatožniklopi
13
Pismo podpore demonstracijam proti fašizmu in stranki Zlata Zora v Grčiji. Dostop: http://www.mirovniinstitut.si/pismo-podpore-demonstracijam-proti-fasizmu-in-stranki-zlata-zora-v-grciji/
14
ZLATA ZORA NA ZATOŽNI KLOPI.
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Graf 20 BDP na prebivalca in uspeh XA

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Grčija je od začetka svetovne finančne krize do konca leta 2011 izgubila dober delež bruto
domačega proizvoda. Zgolj v štirih letih je BDP padel za pet tisoč, prav v teh letih pa sta se
kopičili jeza in strah grškega prebivalstva. V letu 2012 so sledile parlamentarne volitve, ki so
Zlati zori omogočile vstop v parlament s 7 %. Tako ugotavljam, da je povezava med
spremenljivkama zelo močna.

Graf 21 Stopnja brezposelnosti in uspeh XA

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck
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Znotraj Evropske unije je Grčija država z največjo stopnjo brezposelnosti. Na začetku krize je
imela država 8 % brezposelnost, ki je do vrhunca krize narasla do 27 % in za seboj povlekla
globoko socialno stisko. Slabo razpoloženje je izkoristila Zlata zora in s svojim
protievropskim nastopom prepričala 7 % razočaranega grškega prebivalstva. Povezava med
obema spremenljivkama tako obstaja in je razvidna iz grafa.

Graf 22 Državni dolg in uspeh XA

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Grčija je že v predkriznih letih beležila izjemno velik državni dolg, ki je pravila Evropske
unije presegal za 40 %. Nadaljnjo se je začasa krize skoraj podvojil in državo pripeljal na prag
bankrota, ki ga država ni smela proglasiti. V ta namen je krožilo več scenarijev, kako rešiti
grško državo. Ena od možnosti je bila Grexit. Tej možnosti so v preostali Evropski uniji rekli
»ne« in država je bila prisiljena sprejeti trojko, ki so jo sestavljale Evropska komisija (vlada),
Evropska centralna banka in Mednarodni denarni sklad. Politika, ki so jo te mednarodne
institucije vsilile grški vladi, so imele katastrofalne posledice za grško gospodarstvo in
prebivalstvo. Dolžniško krizo so reševali po scenariju, kjer so največkrat evropske banke
Grčiji posojale denar in državo dodatno finančno obremenile. Po domače rečeno, revno
državo so zaradi lastne koristi naredile še bolj revno. Državni dolg še vedno vztraja na visoki
ravni (175 %) in se od leta 2013 ni opazno znižal.
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Graf 23 Neenakost porazdelitve dohodka in uspeh XA

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Spremenljivki med neenakostjo porazdelitve dohodka in volilni uspeh Zlate zore se ujemata,
kar pa z gotovostjo ne moremo trditi. Med obdobjem 2010 in 2016 je bila neenakost večja od
predkriznega obdobja in prav v tem obdobju je stranka uživala podporo med volivci. Po letu
2016 beležimo nižjo neenakost.

Graf 24 Število migrantov in uspeh XA

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck
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Grčija je bila prva vstopna država na ozemlje Evropske unije za številne migrante, ki so hoteli
prečkati balkansko pot. Pridobljeni podatki s strani Eurostata me dokaj presenečajo in ob
analizi sem pričakoval večje število migrantov. Razlog moramo iskati v pretočnosti Grčije za
migrante in njihovo nadaljevanje proti osrednjim evropskim državam. Balkanska pot je bila
odprta vse do leta 2016, ko so voditelji evropskih držav in Turčije dosegli dogovor o vračanju
nezakonitih migrantov v Turčijo. La-ta je v zameno za nadaljnja pristopna pogajanja bila
pripravljena sprejeti vsakega. Tako pa od leta 2016 beležimo večje število migrantov, ki so
obtičali v Grčiji oz. niso bili vrnjeni v Turčijo. Povezavo med spremenljivkama bi lahko delno
povezali zaradi migrantov, ki so pred imigrantskim valom prišli v Grčijo. Država je bila
začasa velikega prihoda migrantov že več let v krizi, zato menim, da je za vzpon kriva
ekonomska situacija.

Graf 25 Število prošenj za azil in uspeh XA

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Število prošenj za azil se je v tej egejski državi do leta 2015 gibalo pod dvajset tisoč, nakar je
poskočilo na petdeset tisoč. Menim, da je večje število prosilcev povezano z zaprtjem
balkanske poti in njihovim vračanjem v Turčijo. Prav zaradi tega dogovora so grške oblasti
številne migrante zadrževale na otokih blizu Turčije, kjer so ti prebivali v grozljivih razmerah.
Zaradi strogega varovanja grške policije so migranti primorani ostati v »taboriščih« in
počakati na odločitev o svoji usodi.
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6.3.1

Ugotovitve za Grčijo

Zlata zora in njen vzpon sta produkta neoliberalne kapitalistične paradigme, za katero je
neposredno odgovorna Evropska unija in njene institucije. Seveda delež odgovornosti nosi
tudi sama Grčija, ki se je uklonila zahtevam mednarodnih institucij. Stanje, ki so ga s svojo
ekonomsko paradigmo ustvarili, je dalo fašistom moč, da stopijo v ospredje in opravijo s
političnimi nasprotniki. Na tem mestu se mi zdi primerna Horkheimerjeva izjava, ki pravi:
»Kdor noče govoriti o kapitalizmu, naj molči tudi o fašizmu«. Upor proti neofašizmu danes
namreč zahteva tudi upor proti politikam varčevalnih ukrepov, s katerimi povsod po Evropi
krizo kapitalizma rešujejo na plečih delavskega razreda, nezaposlenih in migrantov«. 15
Horkheimerjeva izjava popolnoma zajame resničnost vsakdanjega življenja, ki so ga doživeli
Grki in številni drugi narodi znotraj Evropske unije. Slabotno ekonomsko situacijo je
izkoristila Zlata zora, ki je s svojo agresivnostjo terorizirala tekom celotne Grčije. Rasistični
napadi so dolgo ostali nekaznovani, saj je določen delež policistov simpatiziral s takšnimi
pristopi do tujcev in političnih nasprotnikov. Reakcija s strani represivnih aparatov je sledila
šele po umoru antifašističnega raperja Pavlosa Fisasa. Umor je sprožil velike proteste in
mediji so postopoma začeli prikazovati dejansko zgodbo Zlate zore, ki je vse kot prej
domoljubna stranka.
Sledile so obsežne preiskave, po kateri so bili pridržani vodilni člani Zlate zore, med drugim
vodja Nikolaos Mihaloliakos in tiskovni predstavnik stranke Ilias Kasidaris. Nekateri
pridržani člani so bili stari znanci policije zaradi preteklih sodnih procesov in zapornih kazni.
Predsednik takratne konservativne vlade, Antonis Samaras, je stranki dal zelo jasno vedeti, da
ne bo spodkopavala demokracije. Le-ti so vlado obtožili pregona, kjer so izpostavili, da: »Vsi
govorijo o nas, vendar pa nas nihče nič ne vpraša. Od jutra do večera zlivajo na nas
gnojnico, hkrati pa nam ti 'čudoviti' demokrati ne ponudijo niti centimetra prostora, da bi
lahko podali naš odgovor«16. Leta 2015 je konservativno vlado Nove demokracije nasledila
skrajno leva Siriza, ki je kljub svoji ideologiji nadaljevala z vsiljeno politiko s strani
mednarodnih institucij. Zlata zora se je v letu 2015 ponovno prebila v parlament z enakim
odstotkom (7 %) kot v letu 2012. Ekonomsko in migrantsko stanje se je poboljšalo zgolj
toliko, da ni slabše kot prej, grško prebivalstvo pa še naprej trpi za posledicami velike krize.
Pismo podpore demonstracijam proti fašizmu in stranki Zlata Zora v Grčiji. Dostop: http://www.mirovniinstitut.si/pismo-podpore-demonstracijam-proti-fasizmu-in-stranki-zlata-zora-v-grciji/
16
Grška policija prijela vodjo skrajnodesničarske stranke Zlata zora. Dostop: https://www.rtvslo.si/svet/grskapolicija-prijela-vodjo-skrajnodesnicarske-stranke-zlata-zora/318803
15
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6.4 Madžarska
Madžarska politika trenutno premore dve skrajno desničarski stranki, ki imata svoje
predstavnike v madžarskem parlamentu. Fidesz kot vladajoča stranka z Viktorjem Orbanom
na čelu madžarske vlade, in skrajno nacionalistična stranka Jobbik. Preden nadaljujemo z
obravnavanjem programa obeh strank, menim, da je treba pogledati madžarsko zgodovino po
letu 1989. Sociolog Rudi Rizman meni, da so skrajno desničarske ideje v strogo levičarskem
avtoritarnem sistemu veljale kot nekaj kapitalističnega in fašističnega. Obdobje, ki je sledilo
padcu komunizma, je ponovno odprlo Pandorino skrinjico, kar je vodilo do ponovnega
zanimanja za skrajne ideje. Postkomunistično obdobje je privedlo do nekakšnega praznega
prostora, ki so ga hitro napolnili novi sovražniki (intelektualci, bogataši nacionalisti, Romi in
priseljenci) madžarskega naroda (Rizman 1998, 253). Fidesz in Jobbik sta si v svojih stališčih
dokaj složna, razlika je zgolj v komunikaciji, kjer Fidesz s svojim nastopanjem nagovori širšo
volilno bazo. Če pogledamo parlamentarne volitve leta 2010, ugotovimo, da je stranka
Viktorja Orbana premagala takrat vladajoče socialiste, ki so pristali tik nad Jobbikom. Zmagi
Fidesza so sledile besede Orbana: »Premagali smo brezup, zdaj so na vrsti globoke reforme,
katerih cilj je ustvarjanje delovnih mest, oživljanje gospodarstva, uvajanje reda v proračunu,
zagotavljanje javne varnosti in urejanje razmer v zdravstvu in šolstvu«. 17 Podobno je svoje
stališče zavzela stranka Jobbik, ki je svojo bazo gradila na protiromskih stališčih. Njen
voditelj Gabor Vona je po volitvah izjavil: »Vodili bomo spektakularno politiko, ki bo dala
rezultate. Osredotočili se bomo na problem romsko-madžarske koeksistence, kar pomeni
izkorenitev romskega kriminala«. 18 Volilno leto je že zaznamovala svetovna kriza, ki ni
prizanesla madžarskemu gospodarstvu, prav to pa je z nastajajočo migrantsko tragedijo
izkoristila nova madžarska vlada.
Viktor Orban je s svojim populističnim nastopanjem uspel nekaj, kar največkrat uporablja
desnica za namene rušenja vlade. Taktika oslabitve demokracije in podrejanja politično
ekonomskega sistema v roke vladnih pristašev sta Orbanu omogočili popolni nadzor nad
»mišljenjem večine«. Ekonomska situacija in migrantska kriza sta vladi omogočili
mobilizirati svoje privržence, ki so stranki postali zvesti ob najhujših notranjih in zunanjih
težavah. 19 Obdobje, v katerem je Fideszu uspelo poraziti tako leve kot skrajno desne
nasprotnike, si bomo pomagali razložiti z ekonomsko in migrantsko situacijo.
Fidesz na pragu dvetretjinske večine. Dostop: https://www.dnevnik.si/1042351809
Fidesz na pragu dvetretjinske večine.
19
Vladavina populizma na Madžarskem. Dostop: https://www.eurozine.com/vladavina-populizma-namadzarskem/
17
18
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Graf 26 BDP na prebivalca in uspeh Fidesza in Jobbika

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Madžarska je država, ki jo je svetovna finančna kriza manj prizadela in s tem državi
omogočila pozitivno rast bruto domačega proizvoda tudi v času krize. Bruto domači proizvod
je v tej državi konsistentno rastel in obenem je vztrajala visoka podpora strankama Jobbik in
Fidesz. S tem ne morem dokazati povezanosti med spremenljivkami.

Graf 27 Stopnja brezposelnosti in uspeh Fidesza in Jobbika

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck
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Socialistična vlada se je do leta 2010 soočala z obdobje naraščanja brezposelnosti, kar je
privedlo do zasuka v desno in močno podporo Fiseszu. Obdobje vlade Viktorja Orbana je po
leto 2010 Madžarski prineslo zmanjšanje brezposelnosti, s tem pa ponovno veliko zmago v
letu 2014 in kasneje v letu 2018. Spremenljivki med stopnjo brezposelnosti in uspehom
stranke Fidesz sta torej povezani, medtem ko to ne moremo trditi za stranko Jobbik. Njen
domet se tekom treh volitev ni vidno spremenil.

Graf 28 Državni dolg in uspeh Fidesza in Jobbika

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Povezanost med državnim dolgom in uspehom skrajne desnice na Madžarskem je zelo težko
povezati. Če pogledamo graf, ugotovimo, da se je državni dolg med letoma 2017 in 2012
povečal za dobrih 15 % bruto domačega proizvoda. Po letu 2012 je država začela s
konsolidacijo javnih financ, s tem pa je zmanjševala dolg. Obenem pa moramo omeniti
dejstvo, da so lahko države močno zadolžene in nimajo nobenih težav, če imajo javne finance
pod kontrolo in visoko gospodarsko rast. V primeru Madžarske ne moremo reči, da država
nima določenih težav. Ekonomist Jože P. Damijan opominja, da v primeru daljšega časovnega
obdobja visokega primanjkljaja v proračunu, za več kot 3 odstotke BDP na daljši rok z nizko
gospodarsko rastjo, pomeni, da država ne bo sposobna odplačati državnega dolga. Prav v to
skupino držav poleg Grčije še uvršča Madžarsko. 20

20

10 najbolj zadolženih držav na svetu. Dostop: https://www.dnevnik.si/1042503804
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Graf 29 Neenakost porazdelitve dohodka in uspeh Fidesza in Jobbika

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Neenakosti porazdelitve dohodka nikakor ne moremo povezati z uspehom Fidesza in Jobbika.
V letu prevzema oblasti s strani Fidesza je neenaka porazdelitev dohodka predstavljala 24 %
in od takrat naprej se je konstantno povečevala. Vlada je vsej kot prej skrbela za dobrobit
madžarskega ljudstva, kar je dokazala leta 2019, ko je vpeljala »suženjski zakon«, ki število
nadur povečuje na 400 letno in zamika plačilo na tri leta. 21
Graf 30 Število migrantov in uspeh Fidesza in Jobbika

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

21

'Leto 2019 bo leto upora'. Dostop: https://www.24ur.com/novice/svet/budimpesta.html
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Madžarska in njene težave z ilegalnimi migranti, postavljanjem ograj in zapiranje mej so bile
poglavitna tematika v migrantski krizi. Balkanska pot je v začetku migrantskih prehodov
potekala čez Madžarsko, ki je imela zelo specifičen pogled na ilegalne prehode. Politika vlade
Viktorja Orbana je v ta namen popolnoma zaprla zunanjo schengensko mejo in to preusmerila
proti Sloveniji. Če pa pogledamo situacijo, ki se je dejansko dogajala na Madžarskem, pa
vidimo, da je relativno malo število prebežnikov ostalo na v tej državi. Številke kažejo, da je
bilo v državi leta 2018 vsega skupaj 6.040 migrantov. Madžarska je bila tako zgolj tranzitna
država, nakar so migranti pot nadaljevali proti zahodnim evropskim državam. Spremenljivke
ne moremo povezati, saj je bilo leta 2014 v državi relativno malo migrantov in podpora
strankama je ostala približno enaka. Moramo pa omeniti, da je država s svojo retoriko strahu
poskrbela, do so migranti ostali glavni krivec madžarskih težav.

Graf 31 Število prošenj za azil in uspeh Fidesza in Jobbika

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Slabo vodstvo socialistične vlade do leta 2010 je Fideszu dalo priložnost, da je prevzel
vodenje madžarske vlade. S svojo politiko mu je uspelo zmagati na volitvah leta 2014 in
2018, kar mu je zagotovila retorika do migrantov. Neposredne povezave med
spremenljivkami ne morem dokazati, zgolj lahko podam mnenje, da je povečano število
azilantov pozitivno vplivalo na rezultate Fidesza in Jobbika.
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6.4.1 Ugotovitve za Madžarsko
Postkomunistična Madžarska je v svoji najnovejši zgodovini doživela nekaj pomembnih
sprememb, ki so vplivale na njeno in evropsko politiko. Prva je bila njena pot v Evropsko
unijo leta 2004, s tem pa priključitev v schengensko območje. Nadaljnje je državo
zaznamovala svetovna gospodarska kriza, ki je posledično prinesla ponovni prihod Viktorja
Orbana na čelo madžarske vlade. Desnosredinska stranka je zaradi svoje radikalizacije
postajala vse bolj podobna skrajno desnemu Jobbiku in je v nekaterih pogledih celo
simpatizirala z njeno ideologijo. Razlikovala se je zgolj v retoriki; za razliko od Jobbika je
bila stranka Fidesz članica evropske ljudske stranke.
Vladajoča stranka na Madžarskem si je pot v politiko utrla na težavah, ki pestijo domače
prebivalstvo. Zunanji sovražnik madžarskega naroda (tujci) so v retoriki politike postali
glavni krivci za težave, s katerimi se sooča država. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je madžarsko
prebivalstvo postalo vse bolj nacionalistično in sovražno do tujcev ter s tem »sodelavec
protimigrantske mobilizacije vladajoče stranke«. Stopnja ksenofobije je tako pri obeh
strankah na zelo visoki ravni, kar je razvidno iz njihovih stališč. Edinstven pojav, ki ga
zasledimo pri madžarski politiki, je zaostrovanje odnosov do institucij Evropske unije, kjer
madžarska igra zelo pragmatično igro. Njeno politiko ne moremo opisati kot protievropsko,
temveč kot protiliberalno, ki je zmožna doseči svoje cilje in pri tem ni kaznovana. 22 Tako
lahko madžarska vlada počne kar hoče, pri tem pa ji nihče nič ne more. V času migrantske
krize je popolnoma zaprla svojo južno mejo, jo zavarovala z ograjo in vojsko ter tok
preusmerila proti Sloveniji. Pri tem si je zagotovila podporo domačega prebivalstva, ki ga je s
politiko strahu premaknila v skrajno desno sfero. Obenem je vlada obračunala z
notranjepolitičnimi in zunanjepolitičnimi sovražniki, ki jih je preprosto okrivila za sovražnike
madžarskega naroda. Podobno misleča stranka Jobbik je vladi očitala, da bo prisiljena v
razpustitev zaradi visokih kazni, ki jim ga je odredilo sodišče pod vplivom Fidesza.
Predstavnik stranke Jobbik je tako dejal: »Če tiranija napade svobodo, potem se napadeni
praviloma združijo. Režim in tisti, ki se mu upirajo, bodo oblikovali dve strani«, nakar je dejal
»zadnji, ki so sistematično izbrisali opozicijo, so bili komunisti, kar je vodilo k revoluciji leta
1956«. 23 Največji paradoks v madžarski politiki je tako nedavna Jobbikova opustitev skrajnih
stališč do tujcev, homoseksualcev in Judov ter prehod k politični sredini.
Vladavina populizma na Madžarskem. Dostop: https://www.eurozine.com/vladavina-populizma-namadzarskem/
23
Madžarska skrajno desna stranka Jobbik:. Dostop: https://www.rtvslo.si/svet/evropa/madzarska-skrajnodesna-stranka-jobbik-prisiljeni-bomo-v-razpustitev/478976
22
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6.5 Italija
Menim, da je italijanska politika unikum evropske politike zadnjih dvajset let. Politična
pisanost znotraj političnega spektra je zelo divergentna, nakar je posamezne predstavnike
strank težko umestiti v sfero ideologije. Ker pa v mojem delu pišem o skrajni desnici, ni težko
locirati politični stranki, ki zagovarjata skrajno politiko znotraj italijanske politične scene.
Prva izmed dveh je malo znana stranka Bratje Italije, ki v svoji dnevni politiki zagovarja
nacionalistično in protiimigrantsko politiko. Druga, nam bolj poznana, Severna Liga je
najradikalnejša populistična stranka znotraj celotne Evropske unije. Njen nastanek datiramo v
leto 1989, ko se je na pobudo Umberta Bossija združilo nekaj deželnih lig s podobnim
ozadjem v močno stranko. Cilj združitve je bila ustanovitev federalne države, ki bi razmejila
Italijo in s tem preprečila, da severni (razvitejši) del podpira (revnejši) južni del države.
Interna problematika, kjer je »delavni« sever nasprotoval »lenemu« jugu, je sčasoma prerasla
v odpor do imigrantov. Sprva domačih, nato šele nekaj desetletij kasneje tujih (Betz in
Immerfall 1998, 45-55). Vprašanje, zakaj se je Italija ponovno v stotih letih znašla v primežu
fašistom, moramo razložiti skozi finančno in migrantsko politiko ter frustracijo italijanskega
prebivalstva. Leta 2008 je svetovna kriza prizadela tudi italijansko gospodarstvo in s tem
zamajala stoletja star bančni sistem. Italijanska bipolarnost je bila vedno njena posebnost, ker
se je država delila na bogatejši sever in revnejši jug. Politična struktura je bila delno
birokratska, delno mafijska, njena ekonomija pa je zastopala malo uradno, malo sivo sfero.
Tretjo najmočnejšo evropsko gospodarstvo je tako postopoma postajalo vseevropski problem,
saj je državni dolg zaostajal zgolj za famozno Grčijo. Vlade, ki se v Italiji zgodovinsko hitro
menjujejo, so državo privedle na rob propada, s tem pa popolnoma destabilizirale ekonomijo.
Leva politična sfera je tekom svojega vladanja zagovarjala uravnoteženi proračun, čemur je
oporekala desna politika z Berlusconijem na čelu. Zgolj med letoma 2009 in 2013 je
gospodarstvo v Italiji izgubilo 1,7 milijona malih srednje velikih podjetij, ki so predstavljala
hrbtenico gospodarstva. 24 Težka situacija postane še težja, ko na obale Italije začnejo vdirati
imigranti, ki dodatno zaostrijo odnose znotraj države. Spretni populistični voditelji so v letu
2016 zrušili (na referendumu) ustavno reformo takratnega predsednika vlade, Mattea Renzia,
in s tem dejanjem so tlakovali pot k novim parlamentarnim volitvam. Sledile so nove volitve
v letu 2018. Takrat je z Berlusconijem na čelu v ospredje stopilo »desnosredinsko«
zavezništvo, ki so ga sestavljale stranke Naprej Italija, Bratje Italije in Severna Liga. Sledilo
je sestavljanje koalicije.
24

Zadnji mejnik krize evra. Dostop: https://www.mladina.si/175767/zadnji-mejnik-krize-evra/
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Graf 32 BDP na prebivalca in uspeh Bratov Italije ter Severne Lige

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Spremenljivke, ki so nam podane v zgornjem grafu, je težko opredeliti kot posledico
trenutnega stanja. Bruto domači proizvod je v Italiji konsistentno rasel, ampak kljub temu se
je priljubljenost skrajno desnih strank dvigovala. Če bi hoteli podrobneje razumeti zgornji
graf, bi se morali poglobiti v številke in razbrati, kolikšen odstotek italijanskega prebivalstva
je res občutil rast bruto domačega proizvoda.

Graf 33 Stopnja brezposelnosti in uspeh Bratov Italije ter Severne Lige

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck
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Stopnja brezposelnosti se je v Italiji dvigovala vse od začetka svetovne finančne krize,
vrhunec pa dosegla ob začetku migrantske krize. Tradicionalne stranke, ki so v obdobju
naraščanja brezposelnosti vodile italijansko politiko, so kljub svoji prizadevnosti v državi
ustvarile popolni kaos. Posledica tega je bila gospodarska stagnacija in izjemna rast
brezposelnosti v Italiji. Skrajna desnica je ob pravem trenutku izkoristila slabo gospodarsko in
socialno stanje ter s tem pridobivala na podpori Italijanov in Italijank. Rezultat vsega slabega
pa je bila zmaga populistov in nacionalistov na volitvah leta 2018.
Graf 34 Državni dolg in uspeh Bratov Italije ter Severne Lige

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Državni dolg sam po sebi ni nekaj problematičnega, dokler ga imaš pod kontrolo. Vprašanje,
ki se mi postavlja, je, koliko ima italijanska politika dolg dejansko pod kontrolo. Vse od leta
2007 je državni dolg Italije naraščal, leta 2018 pa po podatkih Evropske komisije znašal
rekordnih 132 % bruto domačega proizvoda. Gospodarsko rast najlažje vzpodbujamo z
investicijami in pri tem ne varčujemo. Socialdemokratska vlada je vse do konca leta 2017
hotela konsolidirati javne finance, kar ni prineslo prepotrebnih investicij, visoke gospodarske
rasti in zmanjšanje brezposelnosti. Zaradi pakta o stabilnosti in rasti morajo evropske države
spoštovati proračunska pravila, kar pa jim ne omogoča manevrskega prostora. 25 Nezmožnost
manevriranja s proračunom so izkoristili skrajni desničarji in se z lažnimi obljubami povzpeli
na oblast.

Juncker Italiji: Ena kriza je bila dovolj. Dostop: https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/juncker-italiji-ena-kriza-jebila-dovolj/467600
25
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Graf 35 Neenakost porazdelitve dohodka in uspeh Bratov Italije ter Severne Lige

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Neenaka porazdelitev dohodka se je v Italiji počasi dvigovala in tako se je kljub nihanju med
letoma 2019 in 2017 povečala za več kot 2 %. Če bi hoteli podrobneje razumeti neenakost, bi
se morali poglobiti v številke in preučevati neenako porazdelitev dohodka posebej. Iz tega
grafa pa lahko razberemo, da se spremenljivke delno ujemajo.
Graf 36 Število migrantov in uspeh Bratov Italije ter Severne Lige

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck
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Italije se je že desetletja srečevala s prihodi migrantov, ki so se okrepili po letu 2013. Vzrokov
za množičen prihod migrantov je več, med pomembnejše spadajo zrušitev dolgoletnega
voditelja Muammarja Gaddafija in destabilizacija Libije, arabska pomlad, sirska državljanska
vojna in vsesplošno pomankanje v podsaharski Afriki. Evropska nezmožnost sodelovanja,
reševanja in pomoč tretjim državam je vodila v eno najhujših kriz enaindvajsetega stoletja.
Evropska unija je postala ciljna destinacija za svetlejšo prihodnost mnogih prebežnikov.
Sočasno se je Evropska unija ukvarjala z najhujšo gospodarsko situacijo in prihod migrantov
je postal dodaten zalogaj za mediteranske države, ki so postale vstopna točka. Humanitarno
tragedijo so v Italiji, v upanju na boljšo uvrstitev na volitvah, izkoristili populisti in
nacionalisti, ki so javno nastopali proti prihodu migrantov v njihovo državo in pri tem bili
dokaj uspešni. Socialdemokratsko vlado je tako zamenjala nacionalistično populistična. Tako
lahko potrdim povezanost spremenljivk v zgornjem grafu.

Graf 37 Število prošenj za azil in uspeh Bratov Italije ter Severne Lige

Vir: Eurostat in Wolfram Nordsieck

Število prosilcev za azil je zagotovo vplivalo na rezultat skrajno desnih strank in tako lahko
potrdim povezavo med spremenljivkami. Od leta 2012 se je število prosilcev za azil v državi
povzpelo od manj kot dvajset tisoč, pa vse do več kot sto trideset tisoč v letu 2017. Iz grafa je
tudi razvidna trenutna situacija, kjer je z novo vladno politiko vstop migrantom prepovedan, s
tem pa se je zmanjšalo število prošenj za azil.
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6.5.1

Ugotovitve za Italijo

Italija sodi med ustanovne članice Evropske unije, je tretja najmočnejša gospodarska sila
znotraj evroobmočja in sodi med elitno skupino držav G8 (trenutno G7). Kljub vsej svoji
prestižni zgodovini in da je država s »težo« v mednarodni politiki, njene vlade po koncu
fašizma ne dočakajo konca mandata. Ob pogledu na italijanske politike včasih menim, da so
res nekaj posebnega znotraj celotne svetovne politične »smetane«. Korupcija, siva ekonomija,
prostitucija, povezave z mafijo in prirejanje »bunga bunga« zabav je le nekaj »elementov«, s
katerimi so tako ali drugače povezani italijanski politiki.
Državni dolg Italije se je zaradi slabe proračunske politike povečeval vse od osemdesetih let
prejšnjega stoletja, kar je vodilo v odplačevanje visokih obrestnih mer. Zaradi slabe
gospodarske rasti v zadnjih tridesetih letih se je država spopadala z manjšim prihodkom, tako
pa je imela na razpolago manj denarja. Manj denarja je pomenilo manj investicij, kar pomeni;
če so hoteli pokriti proračun, so se morali zadolževati. Finančna kriza je leta 2008 dodatno
otežila italijanske finance, nakar je država omejila porabo in posledično se je zmanjšal realni
sektor. 26 Stopnja brezposelnosti je začela rasti, krizo je občutilo prebivalstvo in to je hotelo
določene spremembe. Na začetku je italijansko ljudstvo upe položilo v roke socialnih
demokratov, ki so se srečali še z migrantsko krizo in pri tem izgubili zaupanje volivcev.
Odgovor na vse italijanske težave so izkoristili populisti in nacionalisti, katerim je s svojo
retoriko uspelo prepričati večino ljudi. Tako je Italija prišla do skrajno populističnonacionalistične vlade. Stranka Bratje Italije je v sedanji italijanski politiki obrobnega pomena,
zato pa veliko več slišimo o (Severni) Ligi in njenem voditelju M. Salviniju. Le-ta je s svojo
populistično politiko uspel pridobiti podporo italijanskega ljudstva, ki v njem vidi rešitev vseh
svojih težav. Nekdanji premier Italije, Matteo Renzi, je pred časom zapisal: »Za vzpon
nacionalizmov in desnih radikalizmov je kriva predvsem slaba politika Bruslja. Predvsem za
populistično desnico je EU postala grešni kozel za vse težave«. 27 Prav takšni pristop je ubrala
nova italijanska vlada, ki vse lastne težave pripiše institucijam Evropske unije in imigrantom,
pri tem pa je uspešna. Dejanskega izboljšanja stanja, razen manjšega prihoda migrantov, ki
jim je italijanski notranji minister zaprl vrata v Italiji, ni.

Slaba rast, dolg, brezposelnost:. Dostop: https://insajder.com/gospodarstvo/slaba-rast-dolg-brezposelnostitalija-je-v-stalni-krizi-ne-najde-preprostega-izhoda
27
V Evropi je na pohodu skrajna desnica, a strah pred begunci ni edini razlog za njen vzpon. Dostop:
https://www.dnevnik.si/1042726396
26
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ANALIZA

V empiričnem delu sem opravil intervjuje s politiki in akademiki iz sociološke, zgodovinske
ter politološke stroke, ki so strokovnjaki na različnih področjih sociologije in družbenih
procesov, tema skrajna desnica pa jim je dobro poznana. Pogovarjal sem se z evroposlanko
Tanjo Fajon, poslancem državnega zbora Jožetom Horvatom, politologom ddr. Rudijem
Rizmanom ter sociologoma dr. Gorazdom Kovačičem in dr. Veroniko Bajt.
7.1 Analiza intervjujev
Pri prvem vprašanju me je zanimalo, kje so vzroki za vzpon skrajno desne sfere politike v
Evropski uniji. Rizman razloge za vzpon skrajno desne sfere politike vidi v premiku
mainstreama političnih strank proti desnici. Tu omeni nemškega socialdemokrata Gerharda
Schröderja in britanskega laburista Tonya Blaira, ki sta s tako imenovano tretjo potjo opustila
interese delavskega razreda. Nadaljuje, da Evropska unija ne bi smela sprejeti neoliberalne
ideologije, ki je kriva, da smo v zadnjih petnajstih letih opustili socialno komponento. Volivci
se tako, po njegovem mnenju, soočajo s posledicami premika politike v desno, kjer nimajo
izbire, s podporo skrajno desnim strankam pa izrazijo nasprotovanje etabliranim strankam.
Pravi, da se je podobno zgodilo v Združenih državah Amerike, ko je Donald Trump premagal
strankarski establišment, kar je vplivalo na situacijo v Evropski uniji. Podobnega mnenja je
Kovačič, ki vzpon skrajno desne sfere politike razume v dvojnem kontekstu. Prvi kontekst je
socialna kriza, ki je posledica selitve nizko produktivnih del v tretje države, kar je privedlo do
razočaranja delavskega razreda. Drugi kontekst pa je opustitev interesov delavskega razreda s
strani socialdemokratskih strank in njen premik k urbanemu srednjemu razredu. Nastalo vrzel
je tako zapolnila skrajno desna politika, ki jih nagovarja z identitetno politiko, odvisno od
konteksta pa uporabi drugačno tematiko. Generalno gledano je tako za vzpon skrajne desnice
odgovorna
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popustitev
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politike

socialdemokratskih strank. Mnenju Rizmana in Kovačiča se pridružuje Veronika Bajt, ki
dodaja, da za izvajanje skrajno desne politike ne potrebujemo skrajno desnih strank, saj to
počnejo že nekatere evropske vlade. Dodaja, da je za nastalo situacijo sokriva geopolitika, ki
je sprovedla procese, ki so imeli vpliv na finančno in kasneje migrantsko krizo. Delno se
strinja tudi Tanja Fajon, ki vzroke za vzpon vidi v nezadovoljstvu ljudi, nedavnih krizah,
brezposelnosti in širjenju strahu s strani desnice. Dodaja tudi, da je mlajša generacija, zaradi
razočaranja nad politiko, glasovala za skrajno desnico in s tem izrazila nezadovoljstvo, ki se
širi med mladimi. Vseeno pa opozarja, do so ljudje po brexitu uvideli pomembnost Evropske
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uniji in na evropskih volitvah podprli proevropske stranke. Za razliko od ostalih sogovorcev
Jože Horvat vidi vzpon skrajne desnice kot evropsko nezmožnost soočenja z migrantsko
krizo. Pravi, da je do vzpona prišlo zaradi nezmožnosti oblikovanja enotne politike na ravni
sveta Evropske unije. Predsedniki vlad in držav niso bili zmožni najti skupnega odgovora,
zato so se države članice zanašale na lastno reševanja problemov, to pa je vodilo do vzpona
skrajne desnice.
Intervjuvanci so pri vprašanju, kako na vzpon skrajnih struktur vplivajo ekonomski faktorji,
odgovorili, da imajo posamezne krize velik vpliv. Rudi Rizman meni, da se po vsaki krizi
politični kontekst premakne v desno, čeprav nekateri mislijo, da se lahko obrne v levo.
Trenutno vse empirične raziskave kažejo, da se največkrat obrne v desno, zgodovinska izjema
je nam poznana zgolj iz tridesetih let, ko je v Združenih državah Amerike postal predsednik
Franklin Delano Roosevelt. Dodaja, da je trenutna politika demokratske stranke tam, kjer je
nekoč bila republikanska, republikanci pa so zavzeli mesto okrog zdajšnjega predsednika, ki
je odkrit rasist in šovinist. Podobno meni tudi Kovačič, ki dodaja, da skrajna desnica nima
lastne politične agende, ampak zgolj izkorišča neprijetne dogodke (vse od zaprtja tovarn, do
velikega števila volkov), s katerimi širi populistične in nacionalistične ideje. Takoj, ko dobijo
možnost vladanja, pa se njihova politika do lastne volilne baze zaostri, saj nadaljujejo s še
hujšo obliko neoliberalne politike, ki nima pozitivnih učinkov na delavski razred. Kot meni
Veronika Bajt, takšna politika vedno najde »grešnega kozla«, ki je odgovoren za slabo stanje
v državi (največkrat so to ljudje z obrobja, kamor sodijo pripadniki LGBT, Romi in vsekakor
migranti). Obenem pa opozarja, da vsi migranti niso problem, ampak le tisti iz tretjih držav, ki
imajo drugačno religijo in kulturo. Tanja Fajon je pri tem vprašanju izpostavila
nezadovoljstvo, izgubo služb in brezposelnost, kar je posledica zgrešene ekonomske politike.
Podobno Kovačič, ki pravi, da skrajna desnica na dolgi rok ne prinese izboljšav, to pa je bilo
vidno v Avstriji, kjer je skrajna desnica pokazala svoj pravi obraz. Obenem je kritična do vseh
strank, ki so pripravljene na sodelovanje s skrajno desnico. Omeni še, da je pred nekaj časa
veljalo nenapisano pravilo o nesodelovanju s skrajneži; navaja svarilo Evropske komisije
Avstriji pred vstopom svobodnjakov Jörga Haiderja v vladno koalicijo. Te vrednote so danes
pozabljene in tako imamo kar nekaj vlad, kjer so prisotni skrajni desničarji. Poslanec Horvat
ima pri tematiki financ drugačno razlago in spregovori o Grčiji, ki predstavlja »šolski« primer
reševanja države pred bankrotom. Grčija je, po njegovem mnenju, napačno razumela v
kakšnih težavah je, takrat pa jo je začela reševati Evropska unija. Grško prebivalstvo je diktat
Evropske unije čutilo v obliki privatizacije, zmanjšanja pokojnin in dviga davkov, kar je
64

vodilo do okrepitve Zlate Zore na desnici, prav tako pa tudi ustroja Sirize na levici. Obe
skrajnosti sta po njegovem mnenju »zajahale« krizno situacijo in vsega je bil kriv Bruselj.
Na vprašanje, kakšen vpliv ima po vašem povečan prihod migrantov na vzpon skrajne
desnice, je Rizman odgovoril, da za skrajno desnico migranti predstavljajo zlati rudnik.
Skrajneži največkrat vpeljejo ločevalno retoriko, mi proti vam, kar je definicija sovraštva.
Navede primer iz zgodovine, kjer omeni sovraštvo do Judov (antisemitizem), to pa poveže z
današnjo situacijo v zahodnih državah, kjer Judje predstavljajo manjši delež populacije. Glede
migrantov pravi, da imamo danes največ notranjih migracij, torej znotraj Evropske unije.
Največji je delež migrantov iz revnejših držav, ki se selijo v zahodnejše države (omeni
Bolgare in Poljake). Za šalo reče, da emigracije izobraženih ljudi iz Madžarske ohranjajo
Viktorja Orbana pri življenju. Zraven pa omeni migrante »zrušenih družb«, kjer omeni Irak,
Libijo, Sirijo in Jemen, katerih prebivalci iščejo boljše življenje. Odgovornost za nastalo
situacijo pa pripiše Združenim državam Amerike in nekaterim evropskim državam, ki so
soodgovorne za nastalo situacijo. Dodaja, da nas (prej kot islamska kultura) ogroža Kitajska,
ki s svojo politiko prevzema vodilno vlogo svetovne velesile. Navaja, da se je skrajna desnica
vpela v neke iluzije, ki jih najbolje ilustrira ujetnik popolne desne fantazije ̶ misli na Brexit.
Združeno Kraljestvo tako po njegovem mnenju dela politični in ekonomski samomor.
Kovačič reče, da so migranti prišli kot naročeni, pri tem pa ne misli na kakšno teorijo zarote.
Izpostavi retoriko, ki jo je ob vsaki situaciji prevzela skrajna desnica, omeni pa tudi njen
potencial o vpeljavi emocij na ključne dogodke. Sam migrantskega toka ne vidi kot težavo,
izpostavi pa zmožnosti Evropske unije, da se lahko sama sooči z njeno težavo. Meni, da
desnica migrante prikaže kot grešne kozle in hkrati z identitetno politiko izzove konflikt med
kulturami. Veronika Bajt, podobno kot Rizman, izpostavi težave antisemitizma, ki je še vedno
prisoten na stari celini. Omeni tudi Višegrajsko četverico. Opozarja, da so države z nizkim
številom migrantov, ampak so te države vseeno zelo sovražne do migrantov, kljub temu, da
niso njihove zaželene destinacije. Nadaljuje z ogromnim številom migrantov, ki so največkrat
prisotni v tretjih državah oz. državah, ki mejijo na njih. Sama migracije in njihov vpliv na
mnenje bolj povezuje z retoriko politike in zastopanost tematike s strani medijev.
Sogovornika s političnih struktur pri tem odgovoru navajata nezmožnost Evropske unije, da bi
se soočila s tem problemom. Fajonova pravi, da je Evropska unija padla na svoji preizkušnji,
ko ni ustrezno in solidarno obravnavala migrantske problematike. Dodaja, da je Evropska
unija prostor migracij, vedno je bila in tudi v prihodnje bo. Tako s Horvatom dodajata, da so
migracije globalni in ne lokalni izziv.
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Pri vprašanju, da smo na evropskih volitvah bili priča porastu skrajne desnice in zmanjšanju
zaupanja tradicionalnim strankam ter kako daleč lahko seže sodelovanje skrajnih frakcij
znotraj evropskega parlamenta, je Rizman odgovoril, da je v naravi nacionalizmov, da težko
sodelujejo. Meni, da igra ego veliko vlogo in posledica tega je težka prilagoditev ostalim.
Interesi posameznih skrajno desnih strank so si dokaj različni, saj jih finančno podpirajo
akterji, ki nimajo enakega strateškega cilja. Po drugi strani navaja, da so na evropskih volitvah
pridobile proevropske sile, katerih interes je ohraniti unijo enotno, saj tako ne bodo sodelovali
z desnico. Navede primer boja proti podnebnim spremembam, kjer skrajna desnica nima
moči, je nerazumna in ne bo sodelovala. Kovačič dodaja, da je skrajna desnica pridobila zgolj
v državah, kjer vladajo, torej na Madžarskem in v Italiji. V ostalih državah je dobila
zanemarljive odstotke oz. je bila poražena. Navaja primer Avstrije, kjer je afera »ibiza«
zmanjšala priljubljenost skrajne desnice in ni dosegla želenega rezultata. Podobno navaja
primere iz Nemčije, Slovenije in Francije, kjer so kljub zmagi osvojili zgolj četrtino glasov.
Nadaljnjo izpostavi njihovo zmožnost ustvarjanja slabe politike, ko pa pridejo na oblast, pa
ustvarijo zgolj kaos, ki je viden čez nekaj let. Lep primer je prva Janševa vlada, ki je izvedla
radikalne neoliberalne reforme in kupovala poceni denar, kar je pozneje vodilo v krizo.
Sodelovanje med skrajnimi desničarji vidi kot neuspeh, kjer se sprašuje, »kdo bo glavni
petelin na tem kupu gnoja«. Da skrajni desnici ni uspel preboj, je ugotovil tudi Viktor Orban,
ki bo ostal znotraj evropske ljudske stranke in tako vplival na prihodnjo sestavo komisije in
politike Evropske unije. Veronika Bajt sodelovanje med skrajnimi desničarji primerja z
rasisti, ki se internacionalno povezujejo, kljub temu da zanikajo rasno enakopravnost. Po
njenem mnenju politični oportunizem ne pozna meja. Sprašuje se, kako lahko evroskeptiki
sedijo v evropskem parlamentu, dobivajo lep denar, obenem pa institucije ne priznavajo.
Tanja Fajon meni, da bodo skrajni desničarji imeli določen vpliv na evropsko politiko, ampak,
da se jim bo to skušalo v največji meri preprečiti. Verjame, da bodo štiri glavne proevropske
stranke uspele sodelovati in tako preprečile širjenje skrajno desnih idej. Jože Horvat, za
razliko od Tanje Fajon, ne verjame, da bo skrajna desnica imele kakšno vlogo v oblikovanju
evropskih politik. Izrazil je zaskrbljenost, da bi skrajna desnica lahko pridobila še večji vpliv
in »hvala bogu« temu ni tako.
Pri vprašanju, kje vidite rešitve, da tradicionalne stranke znotraj evropskega prostora
pridobijo ponovno zaupanje volivcev, je Rizman poudaril, da je to največja naloga in izziv
trenutne politike. Meni, da nekatere zmerno desne stranke uporabljajo enako retoriko kot
skrajna desnica, te stranke pa zelo tvegajo. Podobno je na levici, kjer socialdemokratske
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stranke ne poslušajo in ne naslavljajo težav, s katerimi se sooča delavski razred in mlada
generacija. Če ne bodo poslušali svoje baze, bodo sčasoma propadli in nasledile jih bodo
zelene stranke, ki zagovarjajo vprašanje preživetja planeta in pridobivajo podporo mlade
generacije. Kovačič soglaša z Rizmanom, kjer dodatno razloži, kaj so tradicionalne stranke. V
te šteje socialdemokratske, krščansko demokratske, liberalne in zelene. Od teh, podobno kot
Rizman, izpostavi socialdemokratske, ki so po njegovem mnenju v pomembnih demokracijah
doživele znatni zaton. Omeni Nemčijo, Francijo, Združeno kraljestvo, kjer so laburisti zaradi
dvoumnih
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socialdemokratskih strank sploh ni. V Italiji in Avstriji pa predstavljata zgolj tretjerazredno
silo, ki ne najde pravega odgovora na trenutna vprašanja. Podobno kot Rizman in Kovačič,
Veronika Bajt poudari, da morajo tradicionalne stranke poslušati ljudi in takšno politiko tudi
izvajati. Zlata Zora v Grčiji je tekom finančne krize ljudem prisluhnila in na ulicah delila
hrano ter obleke. Seveda je tam bil pogoj, da si pristen Grk, drugače bi te pretepli in ti požgali
hišo. Fajonova pa na drugi strani poudari, da bodo ljudje ponovno zaupali takrat, ko bodo
imeli varna delovna mesta, pošteno plačilo in se bodo počutili varni. Takrat se bo pretrgala
vez med volivci in skrajno desnimi strankami, pogoj pa je dostojno življenje. Horvat pa se
medtem osredotoči na dobre prakse v Evropski uniji zadnjih petnajst let, kjer so tradicionalne
stranke tudi naredile nekaj dobrega. V državi pa nastanejo tudi določene težave in v izogib
nepriljubljenosti voditelji držav s prstom pokažejo proti Bruslju, ki je hujši kot nekdanja
prestolnica Jugoslavije, Beograd. Vseeno pa misli, da obstajajo v Evropski uniji dobre prakse,
ki so vpeljale prav te tradicionalne stranke z evropsko ljudsko stranko in socialnimi demokrati
na vodstvenih položajih.
Pri vprašanju, ali verjamete v postopno zmanjševanje števila članic EU, kot to nakazuje
skorajšnji odhod Združenega Kraljestva, je Rizman posmehljivo rekel, da imamo opravka z
nekakšnim paradoksom, kjer se je govorilo o izstopu Francije in Nizozemske. Te države so po
njegovem zdaj spoznale, da se izhod ne izplača ter ne koristi nikomur. Prej kot v zmanjšanje
članic, verjame v preobrazbo Evropske unije od neoliberalne politike k socialni Evropi, ki bo
človeka postavila na prvo mesto. Takšna unija bo bolj atraktivna in takrat lahko računa na
kvantitativno in kakovostno okrepitev. Podobnega mnenja je Kovačič, ki meni, da drama
imenovana Brexit ni vzgled za prihodnje delovanje članic. Prej kot do razpada, bo prišlo do
širitve na področju Balkana, seveda te članice morajo izpolniti določene pogoje, da postanejo
uradne kandidatke. Bruselj pa bo moral ostati operativen in pri tem naslavljati težave, ki so
ključnega pomena za preživetje Evropske unije. Tukaj predvsem misli na izzive s področja
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okolja, sociale in mednarodnih problemov, kjer mora unija zavzeti trdna stališča. Podobno
dodaja Veronika Bajt, ki ne verjame, da bo Združeno Kraljestvo dejansko zapustilo unijo ̶ če
bi imeli resen namen oditi, bi bili že dolgo zunaj. Evropska unija je na tej tematiki pokazala
močno enotnost, kar jo je v določeni meri naredilo bolj povezano. Podobno kot Kovačič, se
sprašuje, kaj bo s tistimi, ki nestrpno čakajo na širitev Evropske unije. Združenemu Kraljestvu
je po njenem mnenju že žal in mu bo žal tudi v prihodnje, ko bodo videli dolgoročne
posledice izstopa. Tudi Fajonova ne verjame v zmanjšanje števila članic, saj si po njenem
mnenju tega trenutno nihče ne želi. Nadaljuje, da Britanci niso bili pripravljeni na izstop in
niso vedeli o čem odločajo, zgolj nasedli so lažem populistov. Brez dogovora Brexit ni
mogoč, ko pa bodo odšli, bo to vodilo v politične in ekonomske pretrese, katerih rezultat
trenutno ni znan. Horvat tako dodaja, da Brexit ni dobra popotnica za Evropsko unijo, ker je
ustvaril zgolj kaos. Britanski parlament po njegovem ne najde pravega odgovora in tudi vidni
zagovorniki nimajo ustreznih rešitev za izhod. Po Horvatovih besedah je EU-28 dobra
kombinacija, če pa bo v prihodnje močnejši EU-27, pa v tem ne vidi velike težave.
Pri vprašanju, katere politične kratko- in dolgoročne ukrepe naj sprejemajo države, da
omejijo krepitev skrajnodesničarskih skupin, so sogovorniki izpostavili socialno Evropo.
Rizman govori predvsem o vrnitvi v preteklost, h komisiji Prodija, ki je zagovarjala socialno
Evropsko unijo. Kovačič je socialni komponenti dodal ukrepe, ki resnično delujejo v smeri
potreb delavskega razreda. Meni, da skrajne desnice ne moreš premagati z retoriko, ampak
zgolj z vidnimi ukrepi. Podobno meni Veronika Bajt, ki k socialnim ukrepom dodaja še
preganjanje sovražnega govora, kot ga poznajo v Franciji in Nemčiji. Nekaznovanje zgolj
dodatno vzpodbuja k sovražnim dejanjem in te po večini ostanejo nekaznovana. Fajonova,
podobno kot ostali, izpostavlja socialno politiko, ki bo poskrbela za delo in zaposlovanje, ki
pa je odvisno od varnega okolja in zdravja. Brez varnega okolja ne moreš živeti; če nisi zdrav,
pa ne moreš delati. Tako meni, da gre pri tem za povezano problematiko, ki so medsebojno
soodvisne. Horvat kot dolgoročno rešitev vidi skupno podnebno politiko, pri kratkoročnih pa
vidi problem ilegalnih migracij, ki dajejo moč skrajno desnim strankam. Dokler Evropska
unija ne reši te težave, se bo skrajna desnica na ta račun krepila.
Na vprašanje, kako ravnati (na ravni posameznika in družbe) ob razraščanju sovražnega
govora in "fake news" (lažnih novic), je Rizman poudaril, da so mediji izdali svoje
poslanstvo, saj za njimi stojijo oligarhi, ki imajo svoje lastne interese. Medije moramo vrniti
demokratičnim družbam, ki so odgovorne, da jih kontrolirajo. Drugo pa je, po njegovem
mnenju, odvisno od posameznika, ki je zavezan nekim etičnim vrednotam in se lažnim
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novicam zna upreti. Kovačič dodatno poudarja, da politiki vedno reagirajo na takšne novice,
kar novico dodatno naredi bolj privlačno. Od medijev je pa seveda odvisno, ali takšno
tematiko pograbijo in s kakšnim namenom jo predstavijo javnosti. Meni, da motenim osebam
ne smemo dajati prostora pred mikrofonom, ker bodo zgolj dodatno širile svoja stališča.
Bajtova medtem meni, da se lahko lažnim novicam zoperstavimo na nivoju posameznika,
družbe in kot medij sam, ki pa mora biti institucionalno kontroliran. Meja svobode
posameznika se konča tam, kjer trčimo v mejo svobode drugega in te ne smemo prestopiti.
Tanja Fajon se strinja z ostalimi sogovorniki, vendar poudarja, da potrebujemo etična pravila
poročanja. Le takrat bomo uspešno zajezili lažne novice, ki se s pomočjo sodobne tehnologije
širijo. Jože Horvat pa meni, da ljudje lažje kupijo laž kot resnico, ki jih največkrat ne zanima.
Po njegovem imamo premalo dobrih zgodb in preveč slabih, ki vodijo v skrajnost.
Pri vprašanju, kaj je skupnega tovrstnim strankam (skrajnih desničarjev) pri njihovih
politikah, sta Rizman in Kovačič odgovorila, da sta skupni imenovalec teh strank zgolj
finančna sredstva in publiciteta, s katero se dodatno predstavljajo. Bajtova in Fajonova pa
vidita zgolj željo po prevladi in prevzem oblasti. Jože Horvat pa v skrajnih strankah vidi zgolj
»bolne ideje«, ki butnejo ob prvi priliki.

7.2 Ugotovitve analize
Evropska unija se mora odločiti, kakšno politiko hoče voditi v prihodnje in kaj so njene
prioritete. Zadnje evropske volitve so pokazale, da kljub težki situaciji ljudje še vedno zaupajo
evropskemu projektu in zato so zmagale proevropske stranke. Vrnitev k socialni in solidarni
Evropski uniji je, po mnenju sogovornikov, ključnega pomena za njeno nadaljnjo prihodnost
in integracijo. Problematika, s katero se trenutno ukvarja Evropska unija, so bile posledice
napačnih odločitev in vplivov mednarodnih dogodkov. Migracije, ki so v uniji prisotne že
stoletja, niso nekaj novega, mnogi vidijo težavo v ilegalnih prihodih, ki pa so posledica
geopolitike in tudi Evropske unije. Težava je rešljiva in Evropska unija zmore to narediti zgolj
povezana in z enotno rešitvijo, ki bo prinesla dolgoročne rezultate. Sprememba migracijske in
azilne zakonodaje je več kot prepotrebna za nadaljnjo prihodnost. Politike z dolgoročnimi
ukrepi bodo postopoma vodile še v bolj povezano unijo, ki bo postala privlačnejša za ostale
narode, ki trenutno čakajo pred zaprtimi vrati. Pristopna pogajanja in odpiranje njenih
poglavij bi moralo biti vodilo naslednje Evropske komisije in Sveta evropske unije.
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Dokaz, da kaže določeno mero enotnosti, je trenutni fiasko z Združenim Kraljestvom
imenovan Brexit. Države članice so na presenečenje britanske politike strnile vrste in enotno
nastopile proti zahtevam Združenega Kraljestva. Odgovor na vprašanje, kaj se bo zgodilo z
Združenim kraljestvom, je popolna neznanka, saj država, ki namerava izstopiti, nima jasnega
stališča in zadostne podpore lastnega parlamenta. Žogica pa ostaja na britanski strani, ki se
mora odločiti, ali bo igro nadaljevala oz. si bo zabila avtogol in s tem na otoku sprožila
gospodarsko stagnacijo ter socialno krizo.
Pri tem bodo ključno vlogo odigrale medijske hiše, ki bodo nosile del soodgovornosti, če ne
bodo predstavile objektivnih dejstev. Lažne novice so žal v prvi vrsti sprocesirale Brexit, prav
tako so odgovorne za vse napačne informacije, tako znotraj, kot zunaj Evropske unije. Boj
proti takšnim novicam bo moral postati prioriteta, če nočemo obstati skupaj. Skrajno desne
skupine so medije dodobra izkoristile, saj so z njihovo pomočjo prišle na oblast in v Evropski
parlament. Njihovo sodelovanje znotraj posameznih skupin bo vprašljivo, njihovo glavno
vodilo bosta ostali samo promocija in misel na zaslužek.
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Evropsko unija, ki je veljala (in še velja) za največji steber stabilnosti in napredka med
mnogimi narodi, so zamajale nedavne krize. Napačne politike, ki so bile plod tako notranjih
kot zunanjih akterjev, so skupnosti narodov nakopale težave, ki so vidne še danes. Socialna
stiska, brezposelnost in migracije so le del težav, ki sem jih opisoval skozi celotno nalogo.
Vprašati se moram, zakaj kriza še vedno traja in kdo ima od nje koristi. Tisoč vprašanih bi
mogoče povedalo tisoč podobnih ali različnih odgovorov. Sam pa mislim, da lahko na del
odgovora odgovorim s pomočjo zbranih besed nekdanjega grškega finančnega ministra Janisa
Varufakisa.
Interesi kapitala so finančno krizo (dolžniška in bančna) v uniji podaljševali zgolj po želji
akumulacije denarja perifernih držav. Gordijski vozel bi lahko presekala Evropska centralna
banka, ki bi nadaljnjo finančno pomoč pogojevala z odpisom dela dolgov prezadolženih držav
Evropske unije. Pogajalska moč Evropske centralne banke je v njeni nenehni skrbi za
likvidnost evropskih bank, ki bi lahko države prisilila k drugačnemu pristopu reševanja krize.
Velikost državnih dolgov in posledično plačevanje visokih obrestnih mer bi lahko zmanjšali z
obveznicami, ki bi jih izdala Evropska centrala banka. Predpogoj za takšno elegantno rešitev
je prenos dela javnega dolga držav članic na Evropsko centralno banko v nominalni višini 60
% BDP, kot to dovoljuje maastrichtska pogodba. Tretji in hkrati tudi zelo pomembni korak so
prepotrebne investicije pri katerih bi s pomočjo Evropske investicijske banke podprli območje
evra. Poroštvo za financiranje takšnih projektov bi pa zaradi slabega finančnega stanja držav
članic morala dati Evropska centralna banka, s pomočjo izdajanja obveznic (Varufakis 2015,
224). Scenarij, ki sem ga orisal zgoraj, bi Evropski uniji prinesel hitrejši izhod iz krize in
zmanjšal možnost slabe socialne slike, ki smo ji bili priča zadnjih nekaj let.
Scenarij, ki smo ga dejansko uporabili, pa je imel (in še ima) nezavidljive posledice za
določene periferne države in njeno prebivalstvo. Vsiljevanje politik perifernim državam s
pomočjo Evropske komisije, Evropske centralne banke in mednarodnega denarnega sklada je
vodilo v neizhoden položaj. Dolg posameznih držav so reševali še z več dolga in še z večjim
varčevanjem, kar je vodilo v socialno stisko in obup.
Odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje je po takšnem scenariju dokaj lahek in se skriva v
interesih kapitala in posameznih držav. Države centra bi po takšnem scenariju napram
državam periferije izgubile veliko pogajalsko moč in s tem izgubile vlogo držav s težo.
Gledano na dolgi rok pa takšna vsiljena politika ne koristi interesom držav članic, saj je
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sprovedla do oblikovanja skrajno desnih idej, ki znajo izkoristiti težke situacije. Kriza je v
posameznih državah povzročila enormni državni dolg, brezposelnost se je povečala in takšen
scenarij je vodil v socialno stisko ter krepitev skrajnih političnih frakcij.
V začetku magistrske naloge sem si kot raziskovalni cilj zastavil prikazati, da je razlog za
vzpon skrajne desnice v evropskih državah uvedba nepriljubljenih ekonomskih ukrepov, ki so
močno oklestili socialne pravice in gmotno stanje prebivalstva v izpostavljenih državah. Skozi
analizo mi je to tudi delno uspelo. V nekaterih državah lahko z gotovostjo rečem, da je vzpon
skrajne desnice povezan z nepriljubljenimi ekonomskimi ukrepi in gmotnim stanjem v državi.
Še posebej je takšno stanje vidno v Grčiji, kjer brezposelnost dosegala prag čez 25 odstotkov.
Nekaj podobnega zasledimo v Franciji in Italiji, ki sta se znašli v dokaj podobni situaciji.
Gospodarstvo v teh državah le počasi okreva in prebivalstvo še vedno čuti ogromno izgubo
predkriznega standarda, posledično pa je brezposelnost še dokaj na visoki ravni. Na drugi
strani te zgodbe pa imamo Nemčijo, ki je iz krize izšla dokaj hitro in pri tem okrepila svoje
gospodarske zmogljivosti. Finančna kriza ni imela enakega vpliva na posamezne države, tako
da ne obstaja enotna razlaga o vzponu skrajne desnice. Grška Zlata Zora in francoski
Nacionalni zbor (Nacionalna fronta) sta svojo zgodbo začela graditi ob težki situaciji, za
katero je po njihovih besedah kriva Evropska unija in njena slaba politika.
Za verodostojno se je izkazala moja druga trditev, da je migrantska kriza dodatno okrepila
moč skrajnodesnih gibanj in političnih strank. Skrajno desne stranke so po vsej stari celini s
svojo protimigrantsko retoriko pridobivale na svoji priljubljenosti. V Nemčiji se je prav za ta
namen konstituirala islamofobna stranka Alternativa za Nemčijo, ki je kot glavnega
sovražnika nemškega naroda predstavljala islamske migrante. Obenem pa moram dodati, da je
Nemčija v prejšnjem stoletju bila glavna uvoznica islamskih (turških) delavcev za potrebe
nadaljnjega gospodarskega razvoja. Interesi posameznikov po oblasti in širjenju strahu so
pretehtali racionalnost, od takrat pa del nemškega ljudstva ponovno podpira skrajno desnico.
Podobno je bilo v Franciji in Italiji, kjer so socialni demokrati zapravili možnost sprememb in
sledilo je obdobje vzpona skrajne desnice. Migrantska kriza je ob težki socialni situaciji
dodatno razjezila prebivalstvo, ki je v obupu po spremembah sledilo populističnim idejam, ki
dolgoročno ne prinesejo boljšega socialnega stanja. Takšno politiko lahko vidimo na
Madžarskem, kjer je vlada Viktorja Orbana zagotovila stabilnost države, zraven tega pa
uvedla spremembe delovne zakonodaje, ki zagotavlja legalno »suženjstvo«. Skrajnodesne
stranke se v javnosti predstavljajo kot rešiteljice lastnega naroda, a obenem po prevzemu
oblasti povlečejo politične poteze, ki služijo zgolj kapitalu, ne ljudstvu.
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Kot zadnji raziskovalni cilj sem si zadal, da hitrejše in učinkovitejše reševanje problemov EU
krči bazo skrajne desnice. Tezo težko potrdim in to bom skušal razložiti v naslednjih stavkih.
Če mislimo na reševanje socialnih problemov, se s tezo vsekakor strinjam in jo lahko potrdim.
Volivci in volivke skrajne desnice nikakor niso predstavniki višjega razreda, ampak
pripadniki delavskega, ki so desetletja podpirali delavske stranke. Premik od politike socialne
demokracije proti centru (tretja pot) je imel na delavski razred dolgoročne posledice.
Razočaranje in obup je odvzemalo glasove socialni demokraciji in te so po vsej Evropski uniji
selili k posameznim liberalcem in skrajni desnici. Takšen primer zasledimo pri nemških
socialnih demokratih, italijanskih in francoskih socialistih. Socialdemokratske stranke so v teh
državah izgubile zaupanje delavskega razreda in trenutno predstavljajo tretjerazredno silo, ki
ne najde pravih odgovorov na svoje težave. Če bi se te stranke posvetile svojim izvornim
politikam, bi po mojem uspele zajeziti vpliv skrajne desnice.
Na drugi strani pa imamo zgodbo iz Madžarske, ki izpodbija mojo tezo. Vlada Viktorja
Orbana je uspela stabilizirati tako finančno kot migrantsko krizo. Pri tem ne opravičujem
njenih dejanj in jih nikakor ne podpiram, ampak priljubljenost stranke Fidesz se je napram
prejšnjim volitvam zgolj okrepila. Podobno je v Italiji, kjer je notranji minister Matteo Salvini
prepovedal nadaljnji prihod migrantov, pri tem pa se mu je priljubljenost med prebivalstvom
močno povečala. Tako lahko to tezo zgolj delno potrdim.
Izvolitev Trumpa za predsednika ZDA, britanska drama po imenu Brexit in migracije so sicer
desnici dale nov zagon, vendar se stara celina očitno kljub temu večinsko odloča, da bo
podprla tradicionalne stranke. Na to nakazuje dejstvo, da so Evropejci na evropskih volitvah
večinoma glasovali za proevropske stranke in manj za protievropske skrajne frakcije (kar so
mnogi pričakovali). Evropska unija bo morala v tem mandatu Evropske komisije naslavljati
problematiko, ki bo odgovarjala potrebam ljudi, okolja in mednarodnim izzivom. Vrnitev k
socialni politiki bo Evropsko unijo naredila močnejšo in takšno, kakršna govori da je, torej
solidarno. Takšna solidarnost med narodi bo izhodišče, s katerimi bo unija rešila svoje
finančne in migrantske težave ter se posvečala prihodnosti. Prihodnost v globalnem svetu pa
zagotovo niso nacionalne države, ampak blok, ki se bo znal zoperstaviti drugim velesilam in
bo vodil razumno politiko. To naj bi bila politika miru, politika skrbi za okolje in odprtost do
narodov, ki hočejo biti del uspešne zgodbe o mirni integraciji evropskih narodov. Tak splet
dogodkov bi preprečil domino efekt in s tem propad Evropske unije, ki ostaja dejavnik
razuma v svetu norosti.
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-

Unterstützt du das Programm der AfD?
Dostop: https://www.debatingeurope.eu/de/2017/09/18/unterstuetzt-du-das-programmder-afd/#.XRdNHq_VJPY

-

V Franciji v preteklih letih več terorističnih napadov: v največjem umrlo 130 ljudi.
Dostop:

https://siol.net/novice/svet/v-franciji-v-minulih-letih-vec-teroristicnih-

napadov-v-najvecjem-umrlo-130-ljudi-463172
-
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svetovnega gospodarstva. Ljubljana: Cankarjeva založba.

-

Vladavina populizma na Madžarskem.
Dostop: https://www.eurozine.com/vladavina-populizma-na-madzarskem/

-

Zadnji mejnik krize evra.
Dostop: https://www.mladina.si/175767/zadnji-mejnik-krize-evra/

-

V Evropi je na pohodu skrajna desnica, a strah pred begunci ni edini razlog za njen
vzpon.
Dostop: https://www.dnevnik.si/1042726396

-

V Nemčiji zmagovalka volitev unija CDU/CSU, v bundestag prvič po 2. svetovni
vojni tudi skrajna desnica.
Dostop: http://www.politikis.si/2017/09/v-nemciji-zmagovalka-volitev-unija-cducsuv-bundestag-prvic-po-2-svetovni-vojni-tudi-skrajna-desnica/

-

Vladni dolg kot odstotek BDP-ja.
Dostop: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/lfs/statistics-illustrated

-

Vzpon nemške skrajne desnice.
Dostop: https://siol.net/novice/svet/vzpon-nemske-skrajne-desnice-460841

-

Vzpon nacionalistične Alternative za Nemčijo.
Dostop:https://www.delo.si/svet/evropa/vzpon-nacionalisticne-alternative-zanemcijo.html
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-

ZLATA ZORA NA ZATOŽNI KLOPI.
Dostop: https://radiostudent.si/politika/dosjé-grčija/zlata-zora-na-zatožni-klopi

-

Zrim, Damijan. 2016. Bližnjevzhodni konflikt (izraelsko-palestinski nacionalizem).
Ljubljana. Filozofska fakulteta.

-

Zver, Mila. 2001. Politika in ideologija. V Drago Zajc. Slovenska država ob deseti
obletnici. Portorož, Junij 2001, 92-99. Ljubljana. FDV.

-

10 najbolj zadolženih držav na svetu.
Dostop: https://www.dnevnik.si/1042503804
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 5. september 2019
Damijan Zrim
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