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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ
JAN PHILIPP ALBRECHT

Ιδιαίτερα μετά την άνοδο χαρισματικών
ηγετών της λαϊκιστικής δεξιάς, όπως η
Marine Le Pen στη Γαλλία και ο Geert
Wilders στις Κάτω Χώρες, η προσοχή
επικεντρώνεται εκ νέου στις αυξανόμενες εκλογικές επιτυχίες των ακροδεξιών
κομμάτων στην Ευρώπη. Η επιρροή
τους στις κυβερνήσεις και συνεπώς σε
κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής αυξάνεται. Διάφοροι αρχηγοί κυβερνήσεων, όπως ο Victor Orban στην
Ουγγαρία, «φλερτάρουν» όλο και περισσότερο με την ακροδεξιά. Εκπρόσωποι
της ακροδεξιάς και της λαϊκιστικής δεξιάς αναπτύσσουν διασυνδέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως η ευρωβου-

λευτής Marine Le Pen και ο αρχηγός του
Αυστριακού Κόμματος της Ελευθερίας
(FPÖ), Heinz-Christian Strache. Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του παρόντος
φυλλαδίου δείχνει τους δύο πολιτικούς
σε συνέντευξη τύπου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Δεδομένου ότι οι επόμενες εκλογές για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαχθούν
την άνοιξη του 2014, πολλοί βουλευτές
αλλά και ψηφοφόροι δεν έχουν ακόμη
συνειδητοποιήσει πόσο έντονη είναι η
παρουσία των ακροδεξιών στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό οφείλεται επίσης
στην εμφάνιση νέων τάσεων σε ακροδεξιές ιδεολογίες. Οι σημαντικοί φορείς
χάραξης πολιτικής καταφέρνουν ολοένα
και περισσότερο να αποκτούν διασυνοριακά ερείσματα και να χειραγωγούν
τις επικρατούσες λαϊκιστικές τάσεις. Η
εικόνα του σθεναρού μαχητή υπέρ της
πατρίδας και πολιτισμού - την οποία οι
ίδιοι έχουν δημιουργήσει - που μάχεται
«τους εκπροσώπους των κατεστημένων
κομμάτων και των Βρυξελλών», αποκτά
όλο και μεγαλύτερη απήχηση λόγω της
εξελισσόμενης παγκόσμιας κρίσης. Ο
κόσμος γρήγορα κωφεύει στο άκουσμα
των υπόκωφων ήχων του ρατσισμού
και του μισανθρωπισμού. Ωστόσο, οι
ήχοι αυτοί αιωρούνται τόσο στο μυαλό
μας όσο και σε διάφορες συζητήσεις.
Μετά την έκδοση του εκτενούς μου εντύπου το 2010 με αντικείμενο τις «Στρα-

τηγικές κατά του Δεξιού Εξτρεμισμού»,
σκοπός του παρόντος εντύπου είναι
να ενημερώσει σχετικά με τους δεξιούς
εξτρεμιστές και τους εκπροσώπους της
λαϊκιστικής δεξιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και τα κόμματά τους
στις χώρες της ΕΕ. Η εκτεταμένη συλλογή γενικών πληροφοριών δίνει στους
ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να
σχηματίσουν μια εικόνα της συνολικής
κατάστασης. Επιπλέον, αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές για όσους συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για
τους συναδέλφους στα κοινοβούλια και
στα κόμματα, προκειμένου να είναι σε
θέση να εκτιμήσουν καλύτερα το κάποτε
συγκεχυμένο φάσμα της ακροδεξιάς και
να αντιμετωπίσουν ρατσιστικές και εθνικιστικές τάσεις.
Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στην ομάδα μου και προπαντός
στον Tobias Peter για την καταλυτική
συμβολή του στην έκδοση του παρόντος, αλλά και του προηγούμενου
φυλλαδίου. Φυσικά, το φυλλάδιο αυτό
αποτελεί χρονική αποσπασματική αποτύπωση των πραγμάτων και κυκλοφορεί σε μια περίοδο που η Ευρώπη και
η δημοκρατία σε αυτήν βρίσκονται σε
βαθιά κρίση. Η καθοριστική για το μέλ-

λον της Ελλάδας εκλογική αναμέτρηση
του 2012 ανέδειξε ακόμα ένα ακροδεξιό κόμμα σε ευρωπαϊκό κοινοβούλιο,
τη «Χρυσή Αυγή». Εξαιτίας των ρωγμών στο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα πολλών κρατών μελών της ΕΕ,
δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για λήξη συναγερμού όσον αφορά
στην επιτυχία ακροδεξιών κομμάτων
και κομμάτων λαϊκιστικής δεξιάς. Από
αυτήν την άποψη, πρόκειται να προστεθεί ακόμα ένας κεντρικός άξονας στο
αντικείμενο εργασίας μου στα επόμενα
χρόνια για την αντιμετώπιση του δεξιού
εξτρεμισμού στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η ομάδα μου κι εγώ θα ήμασταν
ευγνώμονες για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με νέες εξελίξεις και συμπληρωματικές πληροφορίες για το θέμα του
παρόντος φυλλαδίου. Αν επιθυμείτε να
λάβετε πληροφορίες σχετικά με την εργασία μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ή να κάνετε τις προτάσεις σας, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση jan.
albrecht@europarl.europa.eu.
Υπό αυτήν την έννοια, ελπίζω το παρόν
φυλλάδιο να παρέχει χρήσιμες γνώσεις
και να συμβάλει στη δημιουργία μιας
Ευρώπης χωρίς ρατσισμό, μισανθρωπισμό και εθνικισμό.

Με εκτίμηση
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Jan Philipp Albrecht, Μέλος του ΕΚ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι διαφορετικές πτυχές και αποχρώσεις του δεξιού εξτρεμισμού αποτελούν
απειλή για τα δημοκρατικά πολιτεύματα
της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, η
έννοια «δεξιός εξτρεμισμός» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο
ιδεολογιών και ενεργειών που αντίκεινται στη δημοκρατία, στον πλουραλισμό και στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το κοινωνικό πρότυπο αυτής της τάσης
χαρακτηρίζεται από αυταρχικές και αντιπλουραλιστικές αντιλήψεις. Ακόμα και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπούνται κόμματα της ακροδεξιάς και
της λαϊκιστικής δεξιάς που εργάζονται
εντατικά για μια «Ευρώπη των εθνικών
πατρίδων». Ποιοί είναι όμως αυτοί οι
βουλευτές και ποιές απόψεις εκπροσωπούν; Από ποιές χώρες κατάγονται
και ποιοί είναι οι αντίστοιχοι εθνικοί φορείς στους οποίους ανήκουν; Το παρόν
φυλλάδιο πραγματεύεται έναν τομέα
στον οποίο δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα
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αρκετή προσοχή: την παρουσία διαφορετικών ακροδεξιών κομμάτων και βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν
τις επιμέρους εκθέσεις της κάθε ευρωπαϊκής χώρας, ώστε να αποκτήσουν μια
γενική άποψη για το εθνικό υπόβαθρο
των βουλευτών και τις θέσεις που αυτοί
εκπροσωπούν στο Κοινοβούλιο. Παρά
το ότι μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα
κόμματα με φασιστικό προσανατολισμό
είχαν ελάχιστες πιθανότητες μεγάλων
εκλογικών επιτυχιών στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες, αυτό αποτέλεσε το
έναυσμα για να εργάζονται ασταμάτητα
μέχρι σήμερα για την επικράτηση της
μισανθρωπιστικής κοσμοθεωρίας τους.
Προκειμένου να προβληθούν οι τάσεις
αυτές, οι εκθέσεις κάθε χώρας έχουν ως
αφετηρία το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Εντούτοις, τα αποτελέσματα
της ιστορικής θεώρησης των γεγονότων
παραμένουν ιδιαίτερα εντυπωσιακά.
Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι ο δεξιός
εξτρεμισμός στην Ευρώπη δεν αποτελεί φαινόμενο των καιρών, ενώ πολλά
από τα κόμματα χρησιμοποιούν ένα
νέο ιδεολογικό μανδύα χωρίς όμως να
αποτάξουν το ρατσιστικό τους πυρήνα.
Σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη, στην
Ανατολική Ευρώπη τα ακροδεξιά κόμματα έκαναν ξανά την εμφάνισή τους
στο πολιτικό σκηνικό μόλις το 1989/90.
Για το λόγο αυτό, στην προκειμένη περίπτωση, οι εκθέσεις ανά χώρα για τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης ξεκινούν
με την έναρξη της διαδικασίας μετάβασης. Φυσικά, παρ’ όλα αυτά, και στην
Ανατολική Ευρώπη υπήρχαν φασιστικά κόμματα και κινήματα πριν και κατά
τη διάρκεια του μεσοπολέμου καθώς
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και αντίστοιχες τάσεις ακόμα και μέχρι
το 1989. Στη συνέχεια γίνεται σύντομη
περιγραφή των εκθέσεων ανά χώρα και
αναφορά μόνο στο δεξιό εξτρεμισμό με
κομματική μορφή οργάνωσης. Για εκτενείς πληροφορίες γίνεται παραπομπή
στις αντίστοιχες πηγές. Επίσης, η αναφορά σε ιδεολογικές διαφορές και ιδιαιτερότητες δεν έχει συστηματικό χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει και για αναλύσεις
περιεχομένου σχετικά με εν μέρει κρυφό
περιεχόμενο αντισημιτικών και ρατσιστικών δηλώσεων. Ακόμα κι εάν πρόκειται
για δύσκολο εγχείρημα, δεν είναι δυνατή
η ανάλυση των εκάστοτε παραθεμάτων
ως προς το ιδεολογικό τους υπόβαθρο
και το αντίστοιχο ακροδεξιό τους κίνητρο
και, ως επί το πλείστον, πρέπει να κριθούν ως έχουν. Σκοπός του παρόντος
φυλλαδίου είναι μάλλον να αποτελέσει
πηγή πληροφόρησης για τους εκάστοτε
βουλευτές της ακροδεξιάς και λαϊκιστικής δεξιάς και να θέσει στη διάθεση του
κοινού πληροφορίες για περαιτέρω πολιτική ανάλυση. Πρέπει να σημειωθεί ότι
ακροδεξιές ομάδες δραστηριοποιούνται
σε όλες τις αναφερόμενες χώρες υπό τη
μορφή κινημάτων και υποκουλτούρων.
Αν και η επιστημονική έρευνα αποδεικνύει την ύπαρξη άμεσου συσχετισμού
μεταξύ ακροδεξιών κινημάτων και κομμάτων, οι ομάδες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στις επιμέρους εκθέσεις των
χωρών. Περισσότερες πληροφορίες για
αυτό το θέμα υπάρχουν σε πολλές από
τις πηγές που παρατίθενται. Όλες οι πηγές είναι δημόσια προσβάσιμες, έχουν
ελεγχθεί διεξοδικά και έχουν επισημανθεί στο κείμενο. Λόγω της γλωσσικής
πολυμορφίας, οι δευτερογενείς πηγές
ήταν πολύ σημαντικές για την κατάρτιση

του παρόντος φυλλαδίου, ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε τα συνήθη γλωσσικά εμπόδια που προκύπτουν από
τη μετάφραση παραθεμάτων από τρίτους. Καθότι δεν αποτελούν επίσημες
μεταφράσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο
μικρών νοηματικών αποκλίσεων. Αυτό
δεν ισχύει για παραθέματα εγγράφων
και ομιλιών από το Κοινοβούλιο, καθώς
διατίθενται τουλάχιστον στην αγγλική
γλώσσα από το ίδιο το Κοινοβούλιο. Τα
βιογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από
την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ….
Υπάρχει μεγάλη εννοιολογική ποικιλία
για την περιγραφή αυτού του φαινομένου που χαρακτηρίζεται ως δεξιός εξτρεμισμός. 1 Ο δεξιός εξτρεμισμός χαρακτηρίζει γενικά το πολιτικό ρεύμα που
αντίκειται άμεσα ή έμμεσα στους βασικούς πυλώνες των φιλελεύθερων δημοκρατιών, του πολιτικού πλουραλισμού
και της συνταγματικής προστασίας των
μειονοτήτων. Πυρήνας του δεξιού εξτρεμισμού είναι υπερεθνικιστικά, αυταρχικά
και ξενοφοβικά στοιχεία. Στη διαδικασία
του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας που
συνάδει με κοινωνικές και λειτουργικές
διαφοροποιήσεις καθώς και εξατομίκευση, τα στοιχεία αυτά αντιτάσσουν την
ιδέα της συλλογικής ταυτότητας που
διαμορφώνεται βάσει της εθνικότητας
και εθνικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών παραγόντων. 2 Το άτομο είναι
υποχρεωμένο να θέτει τα δικαιώματα
που έχει ως πολίτης στην υπηρεσία των
συλλογικών συμφερόντων της κοινότη-

τας. Από τη δεκαετία του ‘80, τα περισσότερα ακροδεξιά κόμματα, κυρίως στη
Δυτική Ευρώπη, απομακρύνθηκαν από
τις φασιστικές τους παραδόσεις και από
το φανερό αντιδημοκρατικό τους προσανατολισμό. Τώρα πλέον είναι δυνατή
η διάκριση μεταξύ δεξιών εξτρεμιστών
με ισχυρές αναφορές σε φασιστικές
παραδόσεις και οπαδών του λαϊκιστικού εθνικισμού (στο παρόν επίσης λαϊκιστική δεξιά). 3 Μεγάλες επιτυχίες σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο παρουσιάζουν οι εκπρόσωποι της
λαϊκιστικής δεξιάς, προπαντός, στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη της ακροδεξιάς».
4
Σε αντίθεση με το δεξιό εξτρεμισμό, οι
δεξιοί λαϊκιστές δεν χρησιμοποιούν ούτε
την ευθεία αντίθεση προς τη δημοκρατία, ούτε την απροκάλυπτη βία ως μέσο
πολιτικής αντιπαράθεσης. Προκειμένου
να αποτελέσουν εναλλακτική εκλογική επιλογή για το λεγόμενο «κέντρο»,
προσπαθούν να μην ταυτίζονται με τους
δεξιούς εξτρεμιστές. Ανεξάρτητα από
τις ιδεολογικές τους μεταμορφώσεις, οι
αρχές των κομμάτων της λαϊκιστικής
δεξιάς δεν συνάδουν με τις αντιλήψεις
περί ισότητας και πλουραλισμού που
διέπουν το κράτος δικαίου. Στην ιδεολογία τους ενυπάρχει η αντίληψη περί
ανισότητας και αποκλεισμού εθνικών
μειονοτήτων ή μειονοτήτων που ορίζονται βάσει βιολογικών χαρακτηριστικών
και η αξίωση στέρησης των δικαιωμάτων τους.
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ…
Ακροδεξιά κόμματα, κινήματα και παρόμοιες υποκουλτούρες έχουν ενισχυθεί
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ιδιαίτερα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως από τα τέλη της δεκαετίας του ‘80.
Το φαινόμενο αυτό εκφράζεται αφενός
μέσω εκλογικών επιτυχιών σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου
μέσω της συμμετοχής σε ακροδεξιά κινήματα και της δημοτικότητας των υποκουλτούρων, κυρίως σε νεαρά άτομα.
Στην Ευρώπη, επιτυχία παρουσιάζουν
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο το Αυστριακό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) το Βέλγικο Vlaams Belang
(VB), το Γαλλικό Εθνικό Μέτωπο (FN),
το Ουγγρικό Jobbik, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ζωής (MIÉP), η Ιταλική Λίγκα
του Βορρά, η Συμμαχία για το Μέλλον
της Αυστρίας (BZÖ), το Λαϊκό Κόμμα
της Δανίας, το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα
(SVP) και το Ολλανδικό Κόμμα για την
Ελευθερία (PVV). Πέραν τούτων, υπάρχουν επίσης κόμματα που μέχρι στιγμής
ήταν δημοφιλή μόνο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (NPD),
το Βρετανικό Εθνικό Κόμμα (BNP) και
οι Σουηδοί Δημοκράτες (SD). Ο δεξιός
εξτρεμισμός είναι δημοφιλής, κυρίως
σε επίπεδο κινημάτων και υποκουλτούρων. 5 Στο πλαίσιο των υποκουλτούρων,
παρατηρείται έντονη διακρατική συνεργασία μεταξύ των δεξιών εξτρεμιστών
διαφόρων χωρών. Μεταξύ των δεξιών
εξτρεμισμών οι επαφές με το εξωτερικό
εντατικοποιήθηκαν, οι τρόποι επικοινωνίας βελτιώθηκαν, καθιερώθηκε σταθερή ανταλλαγή πληροφοριών και επικρατεί έντονη τουριστική δραστηριότητα
στο πλαίσιο εκδηλώσεων. 6 Εξάλλου, το
διαδίκτυο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο
στην επικοινωνία και στη διάδοση προπαγανδιστικού υλικού.
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Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η ενίσχυση κομμάτων της λαϊκιστικής δεξιάς σε
εκλογικές αναμετρήσεις είναι εντυπωσιακή. Τα κόμματα αυτά προσπαθούν
από τη μία να διαχωρίσουν δημοσίως
τη θέση τους από τα ακροδεξιά κόμματα, ενώ από την άλλη υπάρχουν σαφείς
δομικές και διαπροσωπικές διασυνδέσεις μεταξύ φορέων της ακροδεξιάς και
της λαϊκιστικής δεξιάς. Στο πλαίσιο αυτό
περιλαμβάνονται ενέργειες, όπως η κοινή κινητοποίηση και η αμοιβαία υποστήριξη στις εκλογές, αλλά και η διάθεση
δυνάμεων της νέας γενιάς στα λαϊκιστικά κόμματα εκ μέρους της εξτρεμιστικής
δεξιάς. 7 Προπαντός για τα νέα άτομα η
ένταξη στην ακροδεξιά μέσω των δικτύων που παρέχουν οι υποκουλτούρες είναι πιο ελκυστική σε σχέση με την άμεση
δραστηριοποίηση σε πολιτικά κόμματα.
Οι νέοι μυούνται από νωρίς στις ακροδεξιές αντιλήψεις μέσω της μουσικής,
της μόδας και δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, ενώ υποστηρίζουν δεξιές δομές αγοράζοντας συγκεκριμένες
μάρκες ρούχων και φωνογραφήματα ή
πηγαίνοντας σε συναυλίες. Σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες η υποκουλτούρα της
ακροδεξιάς σκηνής παρουσιάζει πολύ
πιο έντονα ποιοτικά και αριθμητικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με αυτά των
οπαδών των αντίστοιχων κομμάτων.
Παρ’ όλα αυτά, οι πολιτιστικές συνισταμένες με τις οποίες οι νέοι άνθρωποι
διαποτίζονται μέσω της μουσικής και
της αντίστοιχης ιδεολογίας, έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στα πρότυπα αντίληψής τους. 8 Επιπλέον, σε
ορισμένες χώρες διαπιστώνεται έντονη
ριζοσπαστικοποίηση που συνοδεύεται
από τη χρήση βίας εκ μέρους ακροδεξι-

ών ομάδων. Κυρίως στη Γερμανία, στην
Ελβετία, στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες οι ομάδες αυτές κάνουν την εμφάνισή τους με αυξανόμενες τάσεις βίας.
Εδώ και κάποιο διάστημα και η Ουγγαρία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, από τότε που δεξιοί εξτρεμιστές
εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα και
επιτίθενται σε Ρομά. Το ακροδεξιό κόμμα Jobbik και η παραστρατιωτική (κατά
βάση εκτός νόμου) «Ουγγρική Φρουρά» ευθύνονται για πολλές από αυτές
τις επιθέσεις και αποτελούν την τρίτη
πολιτική δύναμη στο ουγγρικό κοινοβούλιο από τις εκλογές του 2010, όπου
έλαβαν ποσοστό ψήφων 17 τοις εκατό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση
ότι η πολιτική επιτυχία των κομμάτων
είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη δημοφιλία κινημάτων υποκουλτούρας και το
αντίστροφο. Ακόμα όμως και σε χώρες
που τα ακροδεξιά κόμματα δεν έχουν
σημαντική θέση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κόμματα παρουσιάζουν σταθερή αύξηση στον αριθμό των
ψηφοφόρων τους σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για αυτήν την τάση αποτελούν
η Γερμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο
Βασίλειο.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ…
Ο όρος μετανάστευση είναι μια έννοια
με αρνητική χροιά στο λεξιλόγιο των
ακροδεξιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι μετανάστες, και προπαντός η παρουσία των Μουσουλμάνων στις (δυτικοευρωπαϊκές) κοινωνίες, θεωρούνται η
«ρίζα του κακού» για όλα τα κοινωνικά

προβλήματα. Σύμφωνα με τις ακροδεξιές αντιλήψεις, η ανεργία, η εγκληματικότητα, η έλλειψη χώρων στέγασης, η
«απάτη στην κοινωνική ασφάλιση» και
η «αποξένωση» έχουν τις ρίζες τους
στη μετανάστευση και είναι η αιτία για
όλα τα υλικά και πολιτισμικά προβλήματα. Η μετανάστευση καθίσταται frame,
δηλαδή κοινό σημείο αναφοράς για την
ουσία των προβλημάτων και μέσο αναθεώρησης αντιλήψεων. 9 Προβλήματα
που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία,
εκφράζονται από τους δεξιούς εξτρεμιστές υπό νέο πρίσμα και εθνικοποιούνται λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς
τον εθνικο-κρατικό ηγεμονισμό, ενώ
χρησιμοποιούνται ως επεξηγηματικά
σχήματα για τις κοινωνικές συγκρούσεις. Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, η
μετανάστευση απειλεί το ομοιογενές
«έθνος» και «αποσυνθέτει» το «λαό».
Βάσει της ακροδεξιάς αντίληψης, κοινωνικά και ατομικά προβλήματα προκύπτουν όταν οι άνθρωποι δεν είναι βαθιά
ριζωμένοι στο «δικό τους» πολιτισμό και
στην πατρίδα, αλλά όταν στο πλαίσιο
μεταναστευτικών κυμάτων δημιουργούνται «προσμίξεις» πολιτισμών, τη στιγμή που αυτοί θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια και στατικότητα.
Συνεπώς, τα περισσότερα προβλήματα
θα λυθούν όχι απλά όταν σταματήσει το
κύμα μετανάστευσης, αλλά όταν οι «αλλοδαποί» που ζουν σε διάφορα κράτη,
μεταφερθούν πίσω στις πατρίδες τους.
Αυτές οι αξιώσεις γίνονται ιδιαίτερα
αισθητές με παραδείγματα όπως, το
Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα SVP, το οποίο
χρησιμοποιεί το σύνθημα «Μαρία αντί
Σαρία» στο πλαίσιο της προεκλογικής
του εκστρατείας, το Εθνικό Δημοκρατικό
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Κόμμα της Γερμανίας NPD που απαιτεί
«να σταματήσει η εισβολή Πολωνών»
(εντωμεταξύ η χρήση της προεκλογικής
αυτής αφίσας απαγορεύτηκε δικαστικά
λόγω υποκίνησης του λαού σε βιαιοπραγίες) ή τους Ούγγρους δεξιούς εξτρεμιστές που ανακηρύσσουν τους Σίντι
και Ρομά σε μέγιστο εχθρό και καλούν
σε εξέγερση κατά της «υποδούλωσης»
του ουγγρικού λαού.

οι μισοί Γερμανοί έχουν αρνητική στάση
απέναντι στους Μουσουλμάνους. 12 Το
γεγονός ότι τα ΜΜΕ και επιφανείς δημοσιογράφοι διεξάγουν συζητήσεις με
αντιμουσουλμανικό περιεχόμενο χωρίς
αναστολές, σε συνδυασμό με το ερέθισμα που εμπνέει η απαγόρευση των μιναρέδων στην Ελβετία μέσω δημοψηφίσματος, πρόκειται να στοιχειοθετήσουν
όλο και πιο έντονα το δήθεν κίνδυνο της

Η ακροδεξιά ιδεολογία συνδέεται άμεσα
με τον ιδιαίτερα διαδεδομένο «ρατσισμό
του κέντρου», ο οποίος δεν ορίζεται
(ανοιχτά) με βιολογικά και ρατσιστικά
κριτήρια, αλλά βασίζεται στις πολιτισμικές διαφορές. Οι «ξένοι» δεν είναι συμβατοί με την κουλτούρα των ντόπιων.
Σε τελική ανάλυση, καθίσταται σαφές
ότι πρόκειται και πάλι για ρατσιστική κατηγοριοποίηση, όταν συλλογιστεί κανείς
την ανείπωτη αντίληψη περί κατωτερότητας του «άλλου» πολιτισμού.10 Ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα ενός
«έθνους» τίθενται υπό το πρόσημο
μιας ομοιογενούς κοινότητας με βάση
ένα βιολογικό «καθαρό υπόστρωμα»,
το οποίο στηρίζεται σε δεσμούς αίματος και όχι στην εθνικότητα (το έθνος
σε αντίθεση με το δήμο). Σύμφωνα με
αυτόν τον εθνικιστικό προσανατολισμό,
το αντικείμενο του ρατσισμού αλλάζει
τελικά σε σύγκριση με τα κλασικά φασιστικά κόμματα. Το παλιό αντισημιτικό
υπόβαθρο δεν εξαφανίζεται ολοκληρωτικά, αλλά υποχωρεί στο πλαίσιο του
επικίνδυνου αντιμουσουλμανικού ρατσισμού. 11 Η συνεκτικότητα της συγκεκριμένης ιδεολογίας γίνεται σαφής στο υπό
την κοινωνιολογική έννοια «κέντρο»,
μέσω ερευνών που καταδεικνύουν ότι

«υποβόσκουσας ισλαμοποίησης»
της Ευρώπης στο πλαίσιο εκλογικών αναμετρήσεων. Ενώ στα κράτη
της Δυτικής Ευρώπης βρίσκονται
κυρίως Μουσουλμάνοι στο επίκεντρο των επιθέσεων, στη Ρουμανία
και στην Ουγγαρία είναι οι Ρομά στο
στόχαστρο, οι οποίοι υφίστανται
ακόμα και σωματική βία. Ο πολιτικός επιστήμονας Dieter Segert καταλήγει στις ακόλουθες διαπιστώσεις: «Το φαινόμενο της ακροδεξιάς
παρατηρείται σε γενικές γραμμές σε
όλα τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, στα οποία ο πυρήνας της πολιτικής τους ταυτότητας σχηματίστηκε
μέσω της εθνοπολιτισμικής έννοιας
του έθνους. Άμεσα συνδεδεμένοι με
το γεγονός αυτό είναι οι φόβοι ότι η
ύπαρξη του έθνους μπορεί να τεθεί
σε κίνδυνο από τις εθνικές μειονότητες. Τέτοιου είδους αισθήματα είναι
φυσικά πιο έντονα σε χώρες όπου
ζουν αρκετά μεγάλες εθνικές μειονότητες. Εκτός από τη Σλοβακία,
αυτό ισχύει και για τη Ρουμανία, τη
Βουλγαρία και ορισμένα κράτη που
στο παρελθόν ανήκαν στην Πρώην
Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.»13
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Η ακροδεξιά δημαγωγία κατά της μετανάστευσης και του εθνικού και θρησκευτικού πλουραλισμού ασκεί επιρροή στις
πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στους μηχανισμούς βούλησης
της κυρίαρχης πολιτικής τάσης. Αυτό
ισχύει στον ίδιο βαθμό τόσο για τη Δυτική όσο και για την Ανατολική Ευρώπη.
Οι δημόσιες αξιώσεις σχεδόν όλων των
κομμάτων όσον αφορά στα θέματα της
εγκληματικότητας, της μετανάστευσης
και της ενσωμάτωσης τείνουν προς
τη δεξιά παράταξη.14 Τα περισσότερα
κόμματα, είτε αριστερά είτε δεξιά, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το φόβο
για το Ισλάμ ως πολιτικό μέσο που θα
λειτουργήσει προς το συμφέρον τους.
Στενά συνδεδεμένο με το ζήτημα της
εθνικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας στις κοινωνίες είναι η κριτική του
δεξιού εξτρεμισμού στην πλουραλιστική δημοκρατία. Ακόμα κι όταν οι δεξιοί
λαϊκιστές δεν αυτοπροσδιορίζονται ως
θεμελιωδώς αντίθετοι προς το υπάρχον
σύστημα συνολικά και δεν υποστηρίζουν ανοιχτά τη χρήση βίας, έχουν κοινή γραμμή με τους δεξιούς εξτρεμιστές
στην άσκηση κριτικής στο πολιτικό γίγνεσθαι, στα πολιτικά κόμματα και στη
δημοκρατία. 15 Η πολιτική παρουσιάζεται ως ένας διεφθαρμένος, ελιτίστικος
και εξουσιομανής χώρος με τους πολιτικούς επικεντρωμένους στα προσωπικά
τους συμφέροντα. Τα ακροδεξιά κόμματα αρέσκονται να παρουσιάζονται ως
«δικηγόροι του αδύναμου». Η κριτική
αυτή βρίσκει, ωστόσο, έρεισμα σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Η ολοένα
αυξανόμενη αγανάκτηση για την πολιτική καθώς και η απόσταση μεταξύ των
πολιτών και του πολιτικού συστήματος/

της πολιτικής ελίτ αποτελούν πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Επιπλέον, η κριτική για την αποσύνθεση του κράτους
πρόνοιας, η εκμετάλλευση αυτού από
μετανάστες σε συνδυασμό με την εικόνα πλουτισμού των πολιτικών, αποκτά
κοινωνικό έρεισμα στα περισσότερα
ευρωπαϊκά κράτη. Καθώς οι δεξιοί εξτρεμιστές θέλουν να αναδιοργανώσουν
το κράτος πρόνοιας - υπό τους όρους
φυσικά ενός αλληλέγγυου κράτους
μόνο για «ομοεθνείς» - απευθύνονται
κυρίως σε ανειδίκευτους, άνεργους και
άτομα που νιώθουν ότι απειλείται η ευημερία τους («υποκειμενική στέρηση»).
Η κοινοτική γραφειοκρατία εκλαμβάνεται και απεικονίζεται ως ελιτίστικη. Δεν
έχει πλέον καμία σχέση με τις «πραγματικές» ανάγκες των ανθρώπων. Ένας
από τους λόγους για τους οποίους τόσοι
πολλοί άνθρωποι συμφωνούν με αυτή
την εκτίμηση οφείλεται στις ελλιπείς
γνώσεις σχετικά με τις δομές, τις διεργασίες και τις αρμοδιότητες της ΕΕ. Η
τρέχουσα οικονομική κρίση οξύνει ακόμα περισσότερο την αρνητική εικόνα. Ο
κόσμος έχει την αίσθηση ότι πρέπει να
πληρώσει για τα λάθη της χρηματοοικονομικής κοινότητας. Ενώ προσφέρονται
ασπίδες σωτηρίας δισεκατομμυρίων,
οι άνθρωποι στην Ελλάδα και σε άλλα
μέρη πρέπει να υποστούν τις συνέπειες των σκληρών ευρωπαϊκών πολιτικών
λιτότητας.
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ...

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό.
Είχαν γίνει πολλές προσπάθειες για το
σχηματισμό ακροδεξιών παρατάξεων,
ώστε να είναι σε θέση να εκπροσωπούνται ενωμένες στις διαδικασίες λειτουργίας του Κοινοβουλίου και να απολαμβάνουν τα οικονομικά και οργανωτικά
οφέλη. Έτσι, από το 1984, ιδρύθηκε η
«Ευρωπαϊκή Δεξιά», η πρώτη πολιτική
ομάδα ακροδεξιών κομμάτων υπό την
ηγεσία του Jean-Marie Le Pen (Εθνικό
Μέτωπο, Γαλλία). Σήμερα υπάρχει η
πολιτική ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας
και Δημοκρατίας», στους κόλπους της
οποίας εντάσσονται τόσο δεξιοί λαϊκιστές όσο και ακροδεξιοί, και η οποία επί
της ουσίας αποτελεί κοινότητα σκοπού.
Ορισμένοι δεξιοί λαϊκιστές είναι οργανωμένοι στην πολιτική ομάδα «Ευρωπαίοι
Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές», μια
ομάδα που έχει αποσχιστεί από το «Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».
Τα κόμματα της ακροδεξιάς και της λαϊκιστικής δεξιάς προσπαθούν να συντονιστούν ακόμα και μέσω της ίδρυσης
πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (ευρωκόμματα) και να λάβουν
οικονομικές ενισχύσεις από το Κοινοβούλιο. Η «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για
την Ελευθερία» (EAF) αναγνωρίστηκε
το Φεβρουάριο του 2011 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ευρωκόμμα και έλαβε περίπου 372.000 ευρώ
(προσωρινό ποσό) από πόρους της
ΕΕ για το έτος 2011.16 Μέλη της EAF
είναι μεταξύ άλλων βουλευτές 17 των

Υπήρχε εκπροσώπηση ολόκληρου του
πολιτικού φάσματος από την πρώτη κιόλας καθολική ψηφοφορία για την εκλογή
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κομμάτων FPÖ, VB, FN και του κινήματος Γερμανών Θυμωμένων Πολιτών
(Bürger in Wut). Το Μάρτιο του 2012, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε περίπου 290.000 ευρώ από τα κονδύλια
του προϋπολογισμού για το ευρωκόμμα
«Συμμαχία Ευρωπαϊκών Εθνικών Κινημάτων» (AENM). Πέρα από τους βουλευτές του Γαλλικού Εθνικού Μετώπου
που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (αποσχίστηκαν τέλη του
2011), μέλη του κόμματος AENM είναι
το Ουγγρικό Jobbik και το Βρετανικό
Εθνικό Κόμμα καθώς και εκπρόσωποι
άλλων ακροδεξιών κομμάτων. Στο «Ευρωπαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και
τη Δημοκρατία» (MELD) συμμετέχουν
μεταξύ άλλων εκπρόσωποι του Λαϊκού
Κόμματος της Δανίας, του ελληνικού
Λ.Α.Ο.Σ., του Εθνικού Κόμματος της
Σλοβακίας και της Λίγκας του Βορρά. Το
2012 έλαβαν περίπου 621.000 ευρώ.
Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση
ενός κόμματος ως ευρωκόμμα είναι
συγκριτικά ελάχιστες: πρέπει να εκπροσωπούνται βουλευτές από τοπικά και
εθνικά κοινοβούλια από τουλάχιστον
ένα τέταρτο των κρατών μελών ή να
έχουν τουλάχιστον μια βουλευτική έδρα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τους
πόρους της ΕΕ θα επωφεληθούν στο
μέλλον και οι ακροδεξιοί Εθνικοί Δημοκράτες της Σουηδίας ή το νεοφασιστικό
κίνημα Fiamma Tricolore, κόμματα που
δεν εκπροσωπούνται καθόλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΒΕΛΓΙΟ
Αναλογικό εκλογικό σύστημα
Kατώτατο εκλογικό όριο 5% σε
επίπεδο εκλογικής περιφέρειας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ
ΒΕΛΓΙΟ
Ο εθνικισμός και η πολιτική ταυτότητα
στο Βέλγιο βασίζονται σε μεγάλο βαθμό
στην αντιπαράθεση μεταξύ των Περιφερειών Φλάνδρας και Βαλονίας. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο τομέας παροχής
υπηρεσιών της Φλάνδρας ξεπέρασε
οικονομικά την οικονομία της Βαλονίας,
του πλουσιότερου τμήματος της χώρας,
που βασιζόταν στη βαριά βιομηχανία. Η
οικονομικά ισχυρή θέση της Φλάνδρας
ενισχύθηκε από το πλήθος διεθνών λιμένων και τη βιομηχανία που ήταν εγκατεστημένη γύρω από αυτούς. Ήδη από
τα μέσα της δεκαετίας του 1960, όλα τα
μεγάλα κόμματα είχαν διασπασθεί σε
φλαμανδικό και βαλονικό κόμμα. Στην
ακόλουθη έκθεση παρουσιάζονται μόνο
οι φλαμανδικοί πολιτικοί φορείς. Κατά
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την ερμηνεία των εκλογικών αποτελεσμάτων για την ανάδειξη του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας πρέπει να
σημειωθεί ότι το κόμμα Vlaams Blok ή
Vlaams Belang εκπροσωπήθηκε μόνο
στη Φλάνδρα. Το Εθνικό Μέτωπο (FN),
ένα ακροδεξιό κόμμα στο τμήμα της Βαλονίας, ήταν υπέρ ενός ενωμένου Βελγίου. Ακόμη κι εάν το κόμμα FN έλαβε
περίπου 2% των ψήφων στις αναμετρήσεις του 2004 και 2007 για την εκλογή
Κοινοβουλίου και Γερουσίας, δεν του
επετράπη να συμμετάσχει στις εκλογές
του 2010, λόγω κάποιας τυπικής παρατυπίας. Αυτή τη στιγμή το κόμμα FN είναι εκλογικά και πολιτικά ασήμαντο στο
Βέλγιο.18
Κατά τη περίοδο της γερμανικής κατοχής
στο Βέλγιο, τμήματα του φλαμανδικού
(και βαλονικού) εθνικιστικού κόμματος
συνεργάστηκαν με τους εθνικοσοσιαλιστές. Μετά το τέλος του πολέμου, οι
αντίστοιχες οργανώσεις και τα κόμματα
τέθηκαν εκτός νόμου και πολλοί συνεργάτες των Γερμανών συνελήφθησαν.
Πέραν τούτου, από το 1949 επανιδρύθηκαν ορισμένες φλαμανδικές εθνικιστικές οργανώσεις όπως η Vlaamse
Concentratie και το ακροδεξιό Vlaamse
Militanten Orde (VMO που ιδρύθηκε ως
οργάνωση). Τις πρώτες του εκλογικές
επιτυχίες σημείωσε ο εκλογικός συνασπισμός Christelijke Vlaamse Volksunie
με ποσοστό 3,9% επί των φλαμανδικών
ψήφων και μια έδρα στις βουλευτικές
εκλογές του 1954. Λόγω των θετικών
εντυπώσεων, λίγο αργότερα ιδρύθηκε
το κόμμα Volksunie (VU), το οποίο το
1962 συγκέντρωσε έξι τοις εκατό των
φλαμανδικών ψήφων.19 Οι εθνικιστές
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παρουσίασαν περαιτέρω άνοδο κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, με
αφορμή την κλιμακούμενη γλωσσική
διαμάχη μεταξύ των περιφερειών του
Βελγίου, που οδήγησε και σε μεμονωμένα επεισόδια. Κατά συνέπεια, το κόμμα VU έλαβε το 18,8% των φλαμανδικών ψήφων στις βουλευτικές εκλογές
του 1972. Ταυτόχρονα, εντός του κόμματος αυξήθηκε η επιρροή των φιλελεύθερων δυνάμεων, δίνοντάς του τη χροιά
αριστερού φιλελεύθερου εθνικιστικού
κόμματος, με σκοπό να προσελκύσουν
περισσότερα στρώματα ψηφοφόρων.
20
Αυτή η εξέλιξη δεν έγινε αποδεκτή,
κυρίως από ακροδεξιά τμήματα του
κόμματος, τα οποία αρχικά το 1971 ικανοποιήθηκαν μέσω εσωτερικών διεργασιών, δηλ. με την απορρόφηση του
VMO από το κόμμα VU και την τοποθέτηση του πρώην Προέδρου του VMO
Bob Maes στη βουλή ως βουλευτή. Ένα
μήνα αργότερα ιδρύθηκε νέο VMO (που
απαγορεύτηκε το 1981) υπό την ηγεσία
του Bert Eriksson, τα μέλη του οποίου
προέρχονταν και πάλι από το φάσμα
της βίαιης ακροδεξιάς. Πέραν τούτου,
υπήρχαν ακόμα μερικές ακροδεξιές οργανώσεις όπως το Verbond van
Nederlandse
Werkgemeenschappen
Were Di και το Voorpost, το οποίο αποσχίστηκε από αυτήν την οργάνωση το
1976. Με τη συμφωνία του Egmont το
Μάιο του 1977, τα κυβερνητικά κόμματα
- μεταξύ των οποίων το VU - συμφώνησαν να διαιρεθεί το Βέλγιο σε τρεις
αυτόνομες περιοχές με δικές τους κυβερνήσεις και άμεσες αρμοδιότητες.
Ως αποτέλεσμα αυτού, ιδρύθηκαν τα
υφιστάμενα κόμματα από τους πολέμιους της συμφωνίας του Egmont και από

τμήματα των μελών του VU. Από τη μια
το ακροδεξιό κόμμα Vlaams Nationale
Partij (VNP) υπό την ηγεσία του Karel
Dillen, πρώην μέλους του VU και ιδρυτή της Volksunie Jongeren (οργάνωση
νεολαίας του VU) και από την άλλη το
Vlaamse Volkspartij (VVP) με εθνικοφιλελεύθερο προσανατολισμό, υπό την
ηγεσία του Lode Claes, επίσης πρώην
μέλος του VU.
Όταν η κυβέρνηση του Βελγίου το 1978
διαλύθηκε, λόγω της συμφωνίας του
Egmont, και έπρεπε να διεξαχθούν εκ
νέου εκλογές, τα κόμματα VNP και VVP
έθεσαν υποψηφιότητα με κοινή εκλογική λίστα με την ονομασία Vlaams Blok
(VB). Μετά από την εκλογική αποτυχία
του Claes που συγκέντρωσε λιγότερο
από 1% των ψήφων, το VVP απορροφήθηκε από το VNP. Μόνο το κόμμα
Vlaams Blok από τον εκλογικό συνασπισμό, υπό την προεδρία του Dillen,
έλαβε στις εκλογές μια βουλευτική έδρα.
21
Τα πρώτα χρόνια, το VB ήταν ένα μικρό αποσχισμένο κόμμα και μέχρι και το
τέλος της δεκαετίας του 1980 λάμβανε
ποσοστό μεταξύ 1-2% στις εκλογές για
την ανάδειξη του Κοινοβουλίου και της
Γερουσίας. Πολιτικός του στόχος ήταν
κυρίως η αυτονομία της Φλάνδρας. Οι
εκλογικές επιτυχίες ακροδεξιών κομμάτων σε γειτονικές χώρες, το ώθησε να
μετατραπεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, από αποσχιστικό εθνικιστικό κόμμα σε σύγχρονο ακροδεξιό
κόμμα με ευρεία θεματική παλέτα. Ο
Dillen, Πρόεδρος του VB μέχρι το 1996
και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περίοδο 1994-2004, ξεκίνησε
την «επιχείρηση ανανέωση» το 1985.

Μεγάλο μέρος της ηγεσίας των κομμάτων αντικαταστάθηκε από νέα μέλη του
VB και το 1987 ιδρύθηκε το Vlaams Blok
Jongeren (οργάνωση νεολαίας του VB).
Αυτό το χρονικό διάστημα, το θέμα της
μετανάστευσης τέθηκε επίσης στην πολιτική ατζέντα με αποκορύφωμα την εκστρατεία του 1987 «Eigen volk eerst!»
(«Το δικό μας έθνος σε προτεραιότητα!») με την οποία το VB απέκτησε δύο
έδρες στο κοινοβούλιο και εκπροσωπήθηκε με μια έδρα στη γερουσία για
πρώτη φορά. 22 To VB κατάφερε να κάνει την ανατροπή στις εκλογές του 1991
λαμβάνοντας ποσοστό 6,6% στις βουλευτικές εκλογές και 6,8% στις εκλογές
για την ανάδειξη γερουσίας. Μέχρι το
έτος 2003, το κόμμα παρουσίαζε σταδι-
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ακή άνοδο στα εκλογικά αποτελέσματα,
τα οποία αυξάνονταν κατά 1-2% κάθε
φορά. Το 2003 σημείωσε τη μεγαλύτερη εκλογική του επιτυχία με ποσοστό
11,6% και 18 έδρες στο κοινοβούλιο
καθώς επίσης και ποσοστό 11,3% και 5
έδρες στη γερουσία. Στις εκλογές για το
φλαμανδικό κοινοβούλιο το 2004, το VB
απέσπασε ποσοστό 24,2% και αναδείχθηκε ως η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη
στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση λόγω της υφιστάμενης διευρυμένης «υγειονομικής ζώνης»
(cordon sanitaire). Το VB στην ουσία
εκπροσωπούσε έντονα τον φλαμανδικό
εθνοτικό εθνικισμό, ήταν κατά της μετανάστευσης, υπέρ ενός ισχυρού κράτους
με επίκεντρο την εσωτερική ασφάλεια
και τοποθετήθηκε ως αντι-κόμμα στο
πλαίσιο του πολιτικού κατεστημένου. 23
Έτσι έγινε για παράδειγμα, επεξεργασία
και παρουσίαση ενός προγράμματος 70
σημείων για την κατ’ ανάγκη ακόμη και
βίαιη επιστροφή των μεταναστών στις
χώρες καταγωγής τους.

να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν
στο Βέλγιο και να ενσωματωθούν, εφόσον δεν έχουν διαπράξει εγκληματικές
πράξεις. Εντούτοις, η ηγεσία κατέστησε
σαφές ότι η ουσία του κόμματος παραμένει η ίδια παρά την επανίδρυσή του. Η
απαγόρευση του κόμματος θεωρήθηκε
ως επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης. Υπό τον τίτλο «Η Διαδικασία είναι
Απόπειρα Δολοφονίας», ο τότε πρόεδρος του κόμματος Frank Vanhecke διατύπωσε τις απόψεις του ως εξής:

Το VB τυπικά διαλύθηκε το Νοέμβριο
του 2004 και επανιδρύθηκε αμέσως
μετά ως Vlaams Belang (VB). Είχε
προηγηθεί απόφαση του Ανωτάτου
Βελγικού Δικαστηρίου σύμφωνα με την
οποία τρεις οργανώσεις που συνδέονταν με το κόμμα ήταν ρατσιστικές και
το κόμμα είχε παραβιάσει τη νομοθεσία
περί καταπολέμησης του ρατσισμού. Το
Vlaams Blok φοβήθηκε ότι θα χάσει τις
κρατικές επιχορηγήσεις και επανιδρύθηκε με λιγότερο ριζοσπαστικό κομματικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με αυτό, οι
«αλλοδαποί» δεν θα έπρεπε πλέον να
απελάσονται συνολικά, αλλά θα έπρεπε

Παρά την προσωρινή άνοδο στις εκλογές που ακολούθησαν, τα ποσοστά
του κόμματος κατέρρευσαν το 2010
και το VB έχασε περίπου το ένα τρίτο
των ψηφοφόρων του. Αυτή τη στιγμή,
το VB εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο
με 12 βουλευτές και στη γερουσία με 3
έδρες. Ισχυρότερη δύναμη στο κοινοβούλιο αναδείχθηκε το εθνικό συντηρητικό κόμμα Nieuw-Vlaamse Alliantie (NVA - 17,4%), ακολουθούμενο από τους
σοσιαλιστές της Βαλονίας (PS - 13,7%)
και τους χριστιανοδημοκράτες ChristenDemocratisch en Vlaams (CD&V 10,8%). 25
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«Την 9η Νοεμβρίου... αποφασίστηκε αν υπάρχει ακόμα η ελευθερία έκφρασης σε αυτήν την χώρα […] αν
η πολυπολιτισμική κοινωνία μπορεί
να αντέξει τη γνήσια ελεύθερη έκφραση γνώμης. Στις Κάτω Χώρες,
η ελεύθερη έκφραση γνώμης απειλείται από άτομα με θρησκευτικό
και πολιτικό φανατισμό που χρησιμοποιούν περίστροφο. Στη δική μας
χώρα, τα όπλα παραμένουν προς
το παρόν ακόμα στο συρτάρι». 24

Στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009, το κόμμα
Vlaams Belang απέσπασε το 9,9% των
ψήφων της Φλάνδρας. Αφού πρώτα οι
Philip Claeys και Frank Vanhecke εισήλθαν στο Κοινοβούλιο εκπροσωπώντας το VB, το Νοέμβριο του 2011 ο
Vanhecke ανακοίνωσε την αποχώρησή
του από το VB και την προσχώρησή του
στη πολιτική ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας» (EFD). Είχαν
προηγηθεί υποθέσεις ότι ο Vanhecke
θα προσχωρούσε στο N-VA, ωστόσο
προσχώρησε στην πολιτική ομάδα EFD
ως ανεξάρτητος. Δεν έκρυψε όμως ποτέ
τη συμπάθειά του για το N-VA:

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Βέλγιο – Vlaams Belang

Philip Claeys

Frank Vanhecke

*24.05.1965 στη Γάνδη. Το 1988
ολοκλήρωσε τις σπουδές για δίπλωμα μετάφρασης και το 1991
απέκτησε επιπρόσθετο πτυχίο στο
μάρκετινγκ. Από το 1995 εώς το
1999 διετέλεσε πρόεδρος της οργάνωσης νεολαίας του κόμματος
Vlaams Blok. Αρχισυντάκτης του
περιοδικού Vlaams Belang. Από το
1995 έως το 2003 ήταν γραμματέας της παράταξης Vlaams Blok στο
φλαμανδικό κοινοβούλιο και από το
1995 είναι μέλος του προεδρείου
του κόμματος. Μέλος και αντιπρόεδρος της παράταξης «Ταυτότητα,
Παράδοση, Κυριαρχία», η οποία διαλύθηκε το Νοέμβριο του 2007. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
από το 2003. Μη εγγεγραμμένος.
Συμμετοχή σε επιτροπές: Εξωτερικές Υποθέσεις (αναπληρωτής), Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και
Εσωτερικές Υποθέσεις (μέλος).

*30.05.59 στη Μπριζ. Πολιτική ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας», αντιπρόεδρος/ μέλος του
προεδρείου. Πτυχιούχος φιλολογίας
και φιλοσοφίας (επικοινωνιακές επιστήμες) (1981). Γενικός πρόεδρος
του Vlaams Blok (από το 1996).
1994-1996 και από το 2000 μέλος του δημοτικού συμβουλίου της
Μπριζ. Γραμματέας της πολιτικής
ομάδας στη γερουσία (Μάιος 2003
- Ιούλιος 2004). 1994-2003 και από
το 2004 μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναπληρωτής γενικός
γραμματέας της Ομάδας Τεχνικού
Συντονισμού των Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς (1989-1994). Συμμετοχή σε επιτροπές: Έλεγχος του
Προϋπολογισμού (αναπληρωτής),
Ανθρώπινα Δικαιώματα (μέλος),
Ανάπτυξη (μέλος).
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„Vandaag kun je als Vlaams
nationalist maar beter op N-VA
stemmen dan op Vlaams Belang“
26
[«Εφεξής ως φλαμανδός εθνικιστής είναι καλύτερα να ψηφίζεις το
N-VA από το να ψηφίζεις το Vlaams
Belang», του συντάκτη]
Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας, ο Vanhecke υπήρξε μέλος ορισμένων φλαμανδικών εθνικιστικών οργανώσεων και από το 1999 είναι μέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, το 2008 έχασε τη βουλευτική του
ασυλία εξαιτίας ενός άρθρου σε μία κομματική εφημερίδα κατά της οποίας κατέθεσε μήνυση στις αρχές του 2009. 27
Ο Vanhecke υποστηρίζει τις παρακάτω
θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: είναι κατά της μετανάστευσης, υπέρ «στεγανών εξωτερικών συνόρων», κατά της
ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, κατά της
«ευρωκρατικής ισχυρογνωμοσύνης»,
ενώ θεωρούσε τον Berlusconi στην Ιτα-
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λία «πρότυπο για την ελευθερία, την
ελευθερία έκφρασης και την πολυφωνία
του τύπου». 28
Ο Philip Claeys είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2003. Εισήλθε στο Κοινοβούλιο στη θέση του Karel
Dillen, ο οποίος αποχώρησε για λόγους
υγείας. Υπήρξε Πρόεδρος της Οργάνωσης Νεολαίας Vlaams Blok Jongeren τη
χρονική περίοδο 1995-1999, ενώ από
το 1999 είναι αρχισυντάκτης της κομματικής εφημερίδας Vlaams Blok και
στη συνέχεια του Vlaams Belang. Και
ο Claeys τάσσεται στο Κοινοβούλιο ειδικά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της μετανάστευσης και συνδέει το κάθε
θέμα με τον εξής τρόπο:
«Παρατηρούμε για παράδειγμα την
επιστροφή της φυματίωσης, μιας
ασθένειας που μέχρι πρόσφατα είχε
εξαλειφθεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως στην Ευρώπη και η οποία επανεισάγεται τώρα μέσω της μαζικής
μετανάστευσης. Για το λόγο αυτό
πρέπει επειγόντως να κινηθούμε
ανάλογα […]. Φυσικά, είναι πολύ
πιο σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην πολιτική υγείας έναντι της
πολιτικής ορθότητας.» 29
Επιπλέον, μάχεται υπέρ μιας ολοκληρωτικής ελευθερίας έκφρασης σε σχέση
με την απαλλαγή του προϋπολογισμού
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
το οικονομικό έτος 2007:
«Ψηφίζω κατά της απαλλαγής, καθώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί
έναν εντελώς περιττό οργανισμό και
τηρεί επιπλέον εχθρική στάση έναντι του δικαιώματος της ελευθερίας
έκφρασης.»
Το τί ακριβώς εννοούσε ο Claeys με
αυτό το δικαίωμα, το κατέστησε σαφές
με την ομιλία του «Πού οδεύει η Ευρώπη;» προς τα μέλη της Κοινότητας
Αδελφοτήτων υπό την προεδρία της
ακροδεξιάς αδελφότητας Olympia. Σε
μια έκθεση της Κοινότητας Αδελφοτήτων αναφέρεται:
«Ο επόμενος ομιλητής, ο Ευρωβουλευτής Philipp Claeys, θα επικεντρωθεί στην ομιλία του στον
προβληματισμό της ελευθερίας έκφρασης, η οποία απειλείται σε μεγάλο βαθμό. Ως μέλος του Vlaams
Belang, ακόμα θυμάται με μελανά χρώματα την απαγόρευση του
Vlaams Bloks. Μέσω πολλών παραδειγμάτων παρουσιάζει με ποιούς
τρόπους περιορίζεται η ελευθερία

έκφρασης στο όνομα της πολιτικής
ορθότητας και που εν τέλει παρεμποδίζεται. Η εφαρμογή «Αντιρατσιστικών Νόμων» για το σκοπό
αυτό θα είχαν ως αποτέλεσμα όχι
μόνο τη φίμωση πολιτικών προσώπων με εθνικιστική ιδεολογία, αλλά
και τη νόμιμη καταδίωξή τους. Παρ’
όλα αυτά, η ιδέα της κοινής Ευρώπης μπορεί μόνο να βασιστεί στην
ελευθερία της έκφρασης, υπό την
ευρεία ερμηνεία του όρου, και για το
λόγο αυτό ο αγώνας για την εξυπηρέτησης αυτής της ιδέας, πρέπει να
τεθεί ως υπέρτατη προτεραιότητα.»
30

Ο Claeys διατηρεί στενές επαφές με
άλλα κόμματα και οργανώσεις της λαϊκιστικής δεξιάς και της ακροδεξιάς. Έλαβε
επίσης μέρος στο χορό των αδελφοτήτων στο Hofburg της Βιέννης το 2012,
όπου συνάντησε μεταξύ άλλων τη
Marine Le Pen και ακροδεξιούς από τη
Σουηδία. 31

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Αναλογικό εκλογικό σύστημα
Κατώτατο εκλογικό όριο 4%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ήδη από το 1989, λίγο μετά την αλλαγή
του πολιτικού συστήματος και τις επακόλουθες οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν, ιδρύ-
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θηκαν διάφορες ακροδεξιές οργανώσεις
και κόμματα. Οι οργανώσεις αυτές
στράφηκαν κυρίως ενάντια στην αυξάνουσα επιρροή ομάδων μουσουλμάνων
και Τούρκων στη Βουλγαρία, όπως είναι
το Κόμμα «Κίνημα για Δικαιώματα και
Ελευθερίες» (DPS), το οποίο ιδρύθηκε
γύρω στο 1990 και μάχεται κυρίως για
τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας. Η «πολιτική βουλγαροποίησης»
των τουρκικών μειονοτήτων (απαγόρευση της τουρκικής γλώσσας, του τουρκικού πολιτισμού και ονομάτων) κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1980 είχε ως
συνέπεια έντονες προστριβές καθώς
και τη δημιουργία παράνομων πολιτικών ομάδων. Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά το 1990 ενισχύθηκε επίσης
το απροκάλυπτα αρνητικό κλίμα προς
τους Ρομά και ο αντισημιτισμός. 32 Αυτό
το χρονικό διάστημα ιδρύθηκαν πολλά ακροδεξιά κόμματα, τα οποία όμως
δεν μπόρεσαν να αναπτύξουν κάποια
αξιόλογη κοινοβουλευτική επιρροή.
Εξαίρεση αποτελεί η υπερεθνικιστική
και λαϊκιστική «Εσωτερική Μακεδονική
Επαναστατική Οργάνωση» (IMRO ή
VMRO), η οποία σημείωσε εκλογικές
επιτυχίες σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο. 33 Μέχρι πρόσφατα δηλ. μεταξύ του 2005 και του 2009, το κόμμα εκπροσωπείτο από πέντε βουλευτές στην
Εθνοσυνέλευση, όμως το 2009 δεν κατάφερε να μπει ούτε στην Εθνοσυνέλευση, αλλά ούτε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, το ακροδεξιό Εθνικό
Ριζοσπαστικό Κόμμα της Βουλγαρίας
(BNRP) είναι ναι μεν ενεργό, αλλά δεν
έχει καμία κοινοβουλευτική επιρροή.
Το 1991 διαδήλωσε μπροστά από το
κτίριο της συντακτικής συνέλευσης και

φώναζε συνθήματα κατά της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης των τουρκικών μειονοτήτων. Το κόμμα BNRP καλεί
σε αγώνα κατά των Εβραίων και των
Ρομά και διατηρεί στενές επαφές με βίαιες νεοναζιστικές ομάδες skinheads.
Ωστόσο, μέχρι το 2005, οποιαδήποτε
προσπάθεια ακροδεξιών κομμάτων
να εκλεγεί στην Εθνοσυνέλευση ήταν
ανεπιτυχής. Αυτό οφείλεται από τη μια
στην ευρεία ενσωμάτωση εθνικιστικών
θέσεων εντός των μεγάλων κομμάτων
και από την άλλη στη δημιουργία δύο
πόλων στις πολιτικές αντιπαραθέσεις
στο πλαίσιο της διαδικασίας πολιτικού μετασχηματισμού. Τη δεκαετία του
1990, η πολιτική αντιπαράθεση γινόταν
κυρίως μεταξύ του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (BSP, πριν το 1990
γνωστό ως κυβερνητικό Βουλγαρικό
Κομμουνιστικό Κόμμα) και της αντιπολίτευσης των δημοκρατικών που ίδρυσαν
τη συντηρητική Ένωση Δημοκρατικών
Δυνάμεων (SDS). Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που κατέστησαν δυνατή
και την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά κανόνα ευνόησε
τους ξένους επενδυτές και την ανώτερη
αστική τάξη. Οι αγροτικές περιοχές που
ζουν από τη γεωργία, μαστίζονται μέχρι
σήμερα από την υψηλή ανεργία και τη
διαφθορά. Η προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως αποτέλεσμα
την περιθωριοποίηση υπερεθνικιστικών
και ακροδεξιών θέσεων στα μεγάλα
κόμματα, προκειμένου να μην τεθεί σε
κίνδυνο η ένταξή τους στις ευρωπαϊκές
πολιτικές ομάδες. 34 Ακόμα κι αν σύμφωνα με δημοσκοπήσεις το μεγαλύτερο
τμήμα του πληθυσμού τάχθηκε υπέρ
της ένταξης στην ΕΕ, τα ακροδεξιά κόμ-

ματα εκμεταλλεύτηκαν το πολιτικό κενό
που δημιουργήθηκε.
Λίγο πριν από τις κοινοβουλευτικές
εκλογές του 2005, ιδρύθηκε το ακροδεξιό κόμμα Ataka (στα ελληνικά ‘επίθεση’) και έλαβε σχεδόν εννέα τοις εκατό
των ψήφων με την πρώτη του συμμετοχή στις εκλογές. Κατάφερε να μπει στο
κοινοβούλιο με 21 βουλευτές (συνολικά
240 έδρες) και κατέστη το τέταρτο σε δύναμη κόμμα στο κοινοβούλιο. Λίγο μετά
τις εκλογές, το κόμμα δημοσίευσε στην
ιστοσελίδα του έναν κατάλογο με 1.500
ονόματα Εβραίων της Βουλγαρίας με
τον τίτλο «Οι Εβραίοι είναι μια επικίνδυνη ράτσα μολυσμένη με πανούκλα...».
35
Ιδρυτής και πρόεδρος του κόμματος
είναι ο Volen Siderov. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων για την «παγκόσμια
συνωμοσία των Εβραίων» και καταφέρεται στην εκπομπή Ataka του κομματικού τηλεοπτικού καναλιού SKAT
τακτικά κατά των Εβραίων, των Ρομά,
των Τούρκων, των ομοφυλοφίλων, των
ξένων επενδυτών και των διεφθαρμένων πολιτικών. Στις προεδρικές εκλογές
του 2006, ο Siderov έλαβε στον πρώτο
εκλογικό γύρο 21,5% των ψήφων και
κατάφερε στον τελικό γύρο να βελτιώσει
το εκλογικό του αποτέλεσμα, λαμβάνοντας 24,1% των ψήφων. Το Ataka διεκδικεί μια εθνικά ενωμένη Βουλγαρία, η
οποία θα περιλαμβάνει την ΠΓΔΜ, την
τουρκική επαρχία Εντιρνέ, μέρη της
Βόρειας Ελλάδας, τη Νότια Σερβία και
θα εκτείνεται μέχρι το δέλτα του Δούναβη στη Ρουμανία. 36 Επιπρόσθετα, το
Ataka ζητά έξοδο από το ΝΑΤΟ, νέες
διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συνθήκη προσχώρησης στην ΕΕ και διακοπή
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των σχέσεων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα.
Με το σλόγκαν «Δώστε τη Βουλγαρία
πίσω στους Βούλγαρους», το Ataka
καταφέρεται κατά του DPS και τίθεται
υπέρ της απαγόρευσης τουρκόφωνων
τηλεοπτικών προγραμμάτων. Χρησιμοποιεί συνθήματα όπως «Καταδικάστε
τους τσιγγάνους σε στρατόπεδα εργασίας!», «Όλοι οι Ρομά είναι εγκληματίες»,
«Οι ομοφυλόφιλοι είναι άρρωστοι», «Οι
πολιτικοί γρυλίζουν σαν γουρούνια» και
αξιώνει την ανακήρυξη της ορθόδοξης
πίστης σε θρησκεία του κράτους. Το
Ataka διατηρεί καλές σχέσεις με άλλα
ευρωπαϊκά κόμματα της ακροδεξιάς και
της λαϊκιστικής δεξιάς. Το 2007, ο JeanMarie Le Pen (Εθνικό Μέτωπο) έλαβε
μέρος στις τοπικές προεκλογικές εκδηλώσεις ως προσκεκλημένος ομιλητής.
Πρόσφατα, το Ataka έλαβε στις κοινοβουλευτικές εκλογές 9,4% των εκλογικών ψήφων και ως εκ τούτου πήρε
21 έδρες. Το Ataka αρχικά υποστήριζε
μια άνευ όρων μειοψηφική κυβέρνηση του δεξιού συντηρητικού κόμματος
GERB. Όταν το Μάιο του 2011, οπαδοί
του Ataka επιτέθηκαν στο γνωστό τζαμί
Banya Bashi στη Σόφια, πέταξαν αβγά
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σε μουσουλμάνους που προσεύχονταν
και φώναζαν «Έξω οι Τούρκοι», τρεις
βουλευτές του Ataka αποχώρησαν από
το κόμμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
την επίθεση. Συνολικά, το 2011 αποχώρησαν από το κόμμα 11 βουλευτές,
λόγω εσωτερικών αντιπαραθέσεων.
Πρόσφατα, το βουλγαρικό τμήμα της
Επιτροπής του Ελσίνκι για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαπίστωσε μια ανησυχητική κλιμάκωση της βίας στη Βουλγαρία
κατά των εθνοτικών και θρησκευτικών
μειονοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) διαπίστωσε ότι οι πράξεις βίας με ρατσιστικά κίνητρα συχνά
κατατάσσονται στην κατηγορία «χουλιγκανισμός» από τις αρχές ασφαλείας ή
δεν αναγνωρίζονται ότι έχουν πολιτικά
κίνητρα και έκανε έκκληση στη Βουλγαρία να λάβει μέτρα ενάντια σε αυτές τις
αδικίες. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τη Βουλγαρία το 2007 για κωλυσιεργία των ερευνών στην περίπτωση
της δολοφονίας ενός Ρομά και για το
γεγονός ότι παραγνώρισε τα ρατσιστικά
κίνητρα του δράστη. 37

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Βουλγαρία

Slavi Binev
*10.12.1965 στη Σόφια. Πτυχιούχος της Εθνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής «Vasil Levski», Σόφια
(1990). Διδακτορική διατριβή στο
Ινστιτούτο Ψυχολογίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών (20042009). Προπονητής της βουλγαρικής εθνικής ομάδας στο Τάε Κβον

Ντο (1985). Πολλαπλός πρωταθλητής Βουλγαρίας στο Τάε Κβον
Ντο. Πρωταθλητής Βαλκανίων στο
Τάε Κβον Ντο (1990). Πρωταθλητής
Ευρώπης στο Τάε Κβον Ντο (ανοιχτό πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο στο
Celje της Σλοβενίας, 1992). Κύριος
μέτοχος και πρόεδρος διοικητικού
συμβουλίου της R-System Holding
Α.Ε. (από το 1994). Αντιπρόεδρος
του βουλγαρικού συνδέσμου Τάε
Κβον Ντο (1996-2008). Μέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το
2007. Μέλος της Ευρωμεσογειακής
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Μέλος της μικτής ομάδας φιλίας με το
Αζερμπαϊτζάν, την Κίνα, τη Σερβία
και το Μακάο. Από το 2006, άρχων
της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μη εγγεγραμμένος. Συμμετοχή σε επιτροπές: Ανθρώπινα
Δικαιώματα (αναπληρωτής), Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
(μέλος).
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Dimitar Stoyanov
*17.05.83 στη Σόφια. 2011 Τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών από το
Τμήμα Νομικών Επιστημών με
διάκριση του Πανεπιστημίου St.Kliment-Ochridski
της
Σόφιας.
2005-2011 Ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του πολιτικού κόμματος
ATAKA. Από το 2012 Ιδρυτής και
πρόεδρος του Εθνικοδημοκρατικού
Κόμματος. 2005 - 2007 Βουλευτής
στη 40ή Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. 2005
- 2006 Κοινοβουλευτικός Γραμματέας στη 40ή Εθνοσυνέλευση. 2005
- 2006 Παρατηρητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2011 Μέλος του
διοικητικού συμβουλίου της βουλγαρικής ομοσπονδίας ξιφασκίας.
Μη εγγεγραμμένος. Συμμετοχή σε
επιτροπές: Περιφερειακή Ανάπτυξη
(αναπληρωτής), Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (αναπληρωτής), Νομικά Θέματα (μέλος).
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Το Ataka αναδείχθηκε τέταρτο κόμμα
σε κοινοβουλευτική δύναμη, έχοντας
συγκεντρώσει ποσοστό 12% (2007:
14,2%) των ψήφων στις εκλογές για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου κατάφερε να στείλει τους δύο βουλευτές Dimitar Stoyanov και Slavi Binev
ως μη εγγεγραμμένους στο Κοινοβούλιο. Εδώ και λίγο καιρό, οι δύο βουλευτές έχουν πάψει να είναι μέλη του Ataka
(βλ. παρακάτω). Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία των δύο αυτών βουλευτών με
τα νέα κόμματα στα οποία προσχώρησαν και, εάν θα ενταχθούν σε πολιτικές
ομάδες. Γι’ αυτό το λόγο στο παρόν παρουσιάζεται μόνο η μέχρι τώρα πορεία
τους ως μέλη του Ataka.
Στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα,
το Ataka ανακοίνωσε ότι θα εμμείνει κυρίως στη θέση του κατά της ένταξης της
Τουρκίας στην ΕΕ και θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντα της Βουλγαρίας στην
ΕΕ.

Ο Dimitar Stoyanov, θετός γιος του προέδρου του κόμματος Siderov, είναι ιδρυτικό μέλος και υπήρξε αντιπρόεδρος του
Ataka. Ανήκε στη βουλγαρική αντιπροσωπεία παρατηρητών της ΕΕ από τον
Αύγουστο του 2005 μέχρι το Μάρτιο του
2006 και είναι ευρωβουλευτής από την
ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Ήδη από τον καιρό που ανήκε στην αντιπροσωπεία των
παρατηρητών, ο Stoyanov ξεχώριζε για
τις ρατσιστικές και σεξιστικές δηλώσεις
του. Σε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας προς όλους του βουλευτές και βοηθούς εκφράστηκε για τη
βουλευτή Lívia Járóka, της φυλής των
Ρομά και βουλευτού του ουγγρικού κόμματος Fidesz, η οποία θα ελάμβανε το
βραβείο «Καλύτερου βουλευτή για το
2006», ως εξής:
«Στη χώρα μου υπάρχουν δεκάδες
χιλιάδες αθίγγανων κοριτσιών που
είναι πολύ πιο όμορφα από την αξιότιμη […] Υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα να αγοράσεις μια αξιαγάπητη σύζυγο ηλικίας 12 ή 13 ετών...
Οι καλύτερες εξ αυτών είναι πολύ
ακριβές, μπορεί να κοστίζουν μέχρι
και 5.000 ευρώ έκαστη. Φοβερό!» 38
Λίγο αργότερα ο Stoyanov ανέφερε
στην «The Telegraph» σχετικά με τους
φυγόπονους Ρομά που πωλούν τα παιδιά τους και διαπράττουν εγκληματικές
πράξεις τα εξής:
«Πώς περιμένετε από εμένα να
συμπεριφερθώ φυσιολογικά σε κάποιον που πουλάει την κόρη του
σαν να ήταν ζώο; Πρόκειται για κο-

ρίτσια 12 ή 13 ετών. Κανένας άλλος
δεν κάνει κάτι τέτοιο, μόνο οι Ρομά
[…]. Διαπράττουν και πολλές άλλες εγκληματικές ενέργειες όπως
δολοφονίες, βιασμούς, ληστείες,
ενώ όταν η αστυνομία καλείται να
ερευνήσει αυτά τα εγκλήματα και
αντιλαμβάνεται ότι ο ύποπτος είναι
Ρομά, σταματάει τις έρευνες, επειδή
φοβάται ότι θα κατηγορηθεί για σύλληψη βάσει της εθνικότητας. Αυτό
δεν είναι σωστό […] Ρατσισμός είναι όταν Βούλγαροι πολίτες δολοφονούνται ή βιάζονται και κανείς δεν
κάνει κάτι για να πιαστούν οι εγκληματίες […] Αυτό αποτελεί ρατσισμό
απέναντι στους Βούλγαρους μέσα
στην ίδια τους τη χώρα.» 39
Ο Stoyanov δεν διστάζει να αποκαλύψει
τις αντισημιτικές του αντιλήψεις:
«Συνήθως δεν μιλάμε για τους
Εβραίους. Μιλάμε για τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής. Υποστηρίζουμε τους Παλαιστίνιους […]
Υπάρχουν πολλοί ισχυροί Εβραίοι
με πάρα πολλά χρήματα που πληρώνουν τα ΜΜΕ για να διαμορφώσουν την κοινωνική συνείδηση του
κόσμου […] Εκμεταλλεύονται επίσης την οικονομική κρίση σε χώρες
όπως η Βουλγαρία και πλουτίζουν.
Αυτές είναι οι χειροπιαστές πραγματικότητες.» 40
Ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του ως θύμα
μιας συνωμοσίας της ευρωπαϊκής ελίτ
που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έχει
ξεκινήσει μια καμπάνια κατά του Ataka
μέσω των ΜΜΕ:
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«Ανατρέψαμε τα σχέδιά τους για την
κατανομή της εξουσίας, συνεπώς
μας μισούν πάρα πολύ και θα έκαναν τα πάντα για να μας καταστρέψουν.» 41
Αφού απαίτησε την παραίτηση του
Siderov, προέδρου του κόμματος Ataka,
λόγω των χαμηλών ποσοστών που έλαβε στις προεδρικές εκλογές του 2011
(3,7% των ψήφων), ο Stoyanov διαγράφηκε από το κόμμα το Νοέμβριο του
2011. Λίγο αργότερα ανακοίνωσε την
ίδρυση νέου κόμματος με την ονομασία
Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα. Σχεδιάζει
ένα κόμμα που θα στηρίζεται ιδεολογικά στους Γνήσιους Φινλανδούς και στο
Σλοβακικό Εθνικό Κόμμα (SNS).
Ο Slavi Binev είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την ένταξη της
Βουλγαρίας στην ΕΕ. Ο πρώην πρωταθλητής Βαλκανίων και Ευρώπης στο
Τάε Κβον Ντο είναι επιχειρηματίας με
μεγάλη επιρροή στο χώρο της διασκέδασης, στον κατασκευαστικό και στον
ασφαλιστικό τομέα. Ο Binev παρουσιάζεται δημόσια ως ένα αξιοσέβαστο
και δραστήριο μέλος του Κοινοβουλίου
πέρα από κομματικά στεγανά. Σε αυτό
το πνεύμα, και σε συνεργασία με το σοσιαλδημοκράτη John Attard-Montalto
από τη Μάλτα, το Βρετανό Συντηρητικό Nirj Deva, τον Ιταλό Συντηρητικό
Mario Mauro και το Φινλανδό Φιλελεύθερο Hannu Takkula συνέταξε γραπτώς «Δήλωση για την Εισαγωγή του
Προγράμματος ‘Σκάκι στα Σχολεία’ στα
Εκπαιδευτικά Συστήματα της ΕΕ». Το
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εγχείρημα αυτό πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα του Jercy Buzek, Προέδρου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέχρι
τον Ιανουάριο του 2012. Ο Binev σχολίασε την αποδοχή της δήλωσης από
το Κοινοβούλιο στην ιστοσελίδα του ως
εξής:
«Το κείμενο υποστηρίζεται από εκπροσώπους όλων των κρατών μελών της Ένωσης και από όλες τις
πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου,
γεγονός που καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα
Μέλη μας στο ΕΚ από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα». 42
Ο Binev χρησιμοποιεί παρόμοιες πρωτοβουλίες για την προσωπική του αποδαιμονοποίηση και προσφέρεται επίσης
με αυτόν τον τρόπο ως μελλοντικός εταίρος. Ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και ως
εισηγητής για την επέκταση της εντολής
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ήδη ασκεί επιρροή στην πολιτική του Κοινοβουλίου.
Στην ιστοσελίδα του, ο Binev αναφέρει
τις συναντήσεις του με εκπροσώπους
της χρηματιστηριακής οικονομίας, πολυεθνικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες
43
και την ομιλία του ενώπιον του Crans
Montana Forum το Μάρτιο του 2012. 44
Στα τέλη Απριλίου 2012 παρουσίασε το
κόμμα Αστική Ένωση για την Πραγματική Δημοκρατία (GORD), αφού προηγουμένως ανακοίνωσε την αποχώρησή
του από το Ataka.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΔΑΝΙΑ
Αναλογικό εκλογικό σύστημα (βάσει
λίστας) με πολλαπλή διαίρεση σε
περιφέρειες και πολυεδρικές εκλογικές περιφέρειες
Κατώτατο εκλογικό όριο 2% ή άμεση εντολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ
ΔΑΝΙΑ
Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα δεξιά εξτρεμιστικά κόμματα στη Δανία ιδρύθηκαν αργότερα σε
σύγκριση με άλλες χώρες. Το κόμμα
Fremskridtspartiet (Frp, στα ελληνικά
‘Κόμμα της Προόδου’) που ιδρύθηκε το 1972 από τον Morgens Glistrup,
μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο κόμμα με εκλογική επιτυχία από ένα ευρύ
ακροδεξιό φάσμα. 45 Αρχικά, το Frp ήταν
ένα λαϊκιστικό-νεοφιλελεύθερο κόμμα
διαμαρτυρίας που σε πρώτο στάδιο
τάχθηκε κατά του φόρου εισοδήματος.
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Στις εκλογές για την ανάδειξη της Εθνοσυνέλευσης κατά τη δεκαετία του 1970
συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 11%
και περίπου 16%. Ωστόσο, το Frp δεν
ενδιαφερόταν για κάποια σοβαρή συνεργασία με τα κατεστημένα κόμματα.
Ενώ τα ποσοστά του στις εκλογές που
ακολούθησαν σημείωσαν πάλι αισθητή πτώση (1981: 8,9%; 1984: 3,6%),
το Frp έθετε όλο και περισσότερο το
μεταναστευτικό ζήτημα σαν προτεραιότητά του. Λόγω του ότι ο Glistrup έπρεπε από το 1983 έως το 1985 να εκτίσει
ποινή κράτησης λόγω φοροδιαφυγής,
την έδρα του στην εθνοσυνέλευση κατά
το χρονικό αυτό διάστημα έλαβε η Pia
Kjærsgaard, η οποία αργότερα υπήρξε
συνιδρύτρια και πρόεδρος του κόμματος Dansk Folkeparti (DF, στα ελληνικά
‘Λαϊκό Κόμμα Δανίας’). Η Kjærsgaard
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στον επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ατζέντας
του κόμματος και έδειξε ενδιαφέρον για
τη δημιουργία σοβαρής συνεργασίας με
κατεστημένα κόμματα εντός του κοινοβουλίου. Στην εκλογική αναμέτρηση του
1987, η Kjærsgaard έλαβε μέρος ως
πρώτη υποψήφια του Frp στον εκλογικό
κατάλογο, αυξάνοντας ελαφρά τα ποσοστά του κόμματος στο 4,8%, ενώ στις
πρόωρες εκλογές που ακολούθησαν το
1988 το κόμμα σημείωσε σημαντική αύξηση στα εκλογικά αποτελέσματα λαμβάνοντας ποσοστό 9,0%. Όταν το 1995
λόγω εσωτερικών αντιπαραθέσεων
εντός του κόμματος η Kjærsgaard δεν
εξελέγη πρόεδρος του κόμματος, αποχώρησε και μαζί με κάποια άλλα μέλη
από το Frp ίδρυσε το DF το ίδιο έτος. Στη
συνέχεια το Frp έχανε συνεχώς τη δύναμη του στις εκλογικές αναμετρήσεις και
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από το 2001 δεν εκπροσωπείται πλέον
στην εθνοσυνέλευση. Παρά τη συνεχιζόμενη ακροδεξιά ριζοσπαστικοποίησή
του, το κόμμα είναι έκτοτε πολιτικά και
κοινοβουλευτικά ασήμαντο. 46
Από την ίδρυσή του το 1995, το DF
αυξάνει συνεχώς τα ποσοστά των ψηφοφόρων του. Το 1998 συγκέντρωσε
το 7,4% των ψήφων, ενώ το 2001 κατάφερε να αυξήσει το ποσοστό του στο
12%. Από το 2001, δημιουργήθηκε με
τη συμμετοχή του DF μια μειοψηφική
κυβέρνηση του φιλελεύθερου κόμματος
Venstre (V) υπό την πρωθυπουργία του
Anders Fogh Rasmussen και του συντηρητικού Det Konservative Folkeparti
(K). Η πολιτική αυτή συνεργασία διατηρήθηκε για άλλες δύο εκλογικές περιόδους μέχρι που το 2011 το κόμμα
Socialdemokraterne (S) σχημάτισε κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του DF.
Εντούτοις, η ισχυρή πολιτική θέση του
DF, η οποία κράτησε μια δεκαετία, άφησε εμφανή σημάδια στο πολιτικό σκηνικό της Δανίας. Λήφθηκαν αυστηρότερα μέτρα, κυρίως στη μεταναστευτική
πολιτική, γεγονός για το οποίο υπήρξε
επίκριση ακόμα και από τον Επίτροπο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2004. Η νομοθεσία περί αλλοδαπών τροποποιήθηκε/
έγινε αυστηρότερη συνολικά 76 φορές
μεταξύ του 2001 και 2011. 47 Η Δανία
έγινε επίκεντρο της κριτικής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων το 2011,
όταν υπό την πίεση του DF άρχισαν και
πάλι να γίνονται συνοριακοί έλεγχοι για
την καταπολέμηση της διασυνοριακής
εγκληματικότητας.

Όπως προαναφέρθηκε, η μετανάστευση
αποτελεί βασικό θέμα στην ατζέντα του
κόμματος. Το κόμμα υπογραμμίζει την
εθνική ταυτότητα και παρουσιάζεται ως
υπερασπιστής του εθνικού πολιτισμού
και της ταυτότητας της Δανίας. Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του κόμματος, οι
χριστιανικές αξίες δεν συμβιβάζονται με
τον πολιτισμό χωρών που δεν ανήκουν
στη Δύση. Το DF βλέπει προπαντός το
Ισλάμ ως απειλή. Στο πρόγραμμα εργασίας του αναφέρεται:
«Αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο
να ενσωματωθούν πρόσφυγες και
μετανάστες με μουσουλμανικό υπόβαθρο. […] Δεν έχει υπάρξει καμία
κοινωνία στον κόσμο, στην οποία
έχει καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση των μουσουλμάνων σε άλλο
πολιτισμό με ειρηνικά μέσα. Είναι
ανεύθυνο να προκαλείται στη Δανία
σύγκρουση πολιτισμών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος πολύ
σοβαρών συνεπειών. […] Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ανάγκη
που υπάρχει να προστατέψουμε
την κοινωνία μας από το ενδεχόμενο της αδράνειας.» 48 [παράλειψη
στο πρωτότυπο]
Με τον τρόπο αυτό άγγιξε το ευαίσθητο
σημείο της κοινωνίας. Το 2001, 40% του
πληθυσμού της Δανίας δήλωσε ότι το
μεταναστευτικό συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα κοινωνικά θέματα. 49 Το DF
δίνει μεγάλη βάση στο να μην ταυτιστεί
με τους ακροδεξιούς. Έτσι οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις εκλογές της εθνοσυνέλευσης πρέπει να εγκριθούν από
το προεδρείο του κόμματος. Στόχος της

διοίκησης του κόμματος από τα ανώτερα στελέχη, κυρίως μέσω της ίδιας της
Kjærsgaard, είναι να αποτρέπει τυχόν
εκλογική αποτυχία λόγω ακροδεξιών
δηλώσεων μεμονωμένων μελών του
κόμματος. Ανεξαρτήτως αυτού, διατηρούνται διασυνδέσεις με την ακροδεξιά
σκηνή. Πρόσφατα, τον Αύγουστο του
2011, έντονες συζητήσεις προκάλεσαν
τα αποτελέσματα μιας εκτενούς έρευνας που διενήργησε μια αντιφασιστική
ομάδα και η οποία ανέφερε την ύπαρξη
ενός ακροδεξιού τρομοκρατικού δικτύου
με την ονομασία ORG. Η ομάδα αυτή
συγκεντρώνει περίπου 100 μέλη και διαθέτει ένα δίκτυο διασυνδέσεων στην
πολιτική αρένα, στην αστυνομία, στην
οικονομία και στα ΜΜΕ. Επιπλέον,
έχει και επαφές με ακροδεξιές ομάδες
εκτός Δανίας. Η οργάνωση ORG έχει
συγκεντρώσει αρχεία για πολιτικούς
αντιπάλους και έχει προωθήσει αυτές
τις πληροφορίες και σε άλλες βίαιες οργανώσεις.50 Ένα ηγετικό μέλος της έχει
μπει κρυφά στην αστυνομία της Δανίας
για να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από τα αρχεία
αξιόποινων πράξεων και ποινικών μητρώων. Ο αρχηγός του ORG, Jesper
Nielsen, είναι μέλος του DF και ανήκε
στο προεδρείο του κόμματος στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας, το
Aarhus. Τουλάχιστον ένα ακόμα μέλος
του DF συμμετέχει στο ακροδεξιό αυτό
δίκτυο. Υπάρχουν και άλλες διασυνδέσεις μεταξύ ακροδεξιών ομάδων και του
DF. Για παράδειγμα, ο βουλευτής με μεγάλη επιρροή, Søren Krarup, διατηρεί
στενές επαφές με την ακροδεξιά οργάνωση Den Danske Forening (στα ελληνικά ‘Δανικός Σύνδεσμος’). 51 Το 2007,
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εκφώνησε μάλιστα και τον πανηγυρικό
λόγο για την επέτειο 20 χρόνων του Δανικού Συνδέσμου. 52 Ο Krarup ανήκει
στους ορκισμένους πολέμιους της μετανάστευσης και θεωρεί κυρίως το Ισλάμ
μεγάλο κίνδυνο:
«Οι μουσουλμάνοι έχουν διεισδύσει
σε όλα τα δυτικά κράτη, ορισμένοι
μας μιλούν ευγενικά, ενώ παράλληλα περιμένουν να συγκεντρωθούν
αρκετοί για να μας σκοτώσουν» 53
Το DF τάσσεται ενάντια σε περαιτέρω
πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και επιθυμεί να ενισχυθεί η κοινωνική
πρόνοια για τους Δανούς. Ωστόσο, το
κόμμα συχνά συνδέει τα συγκεκριμένα
θέματα με το μεταναστευτικό ζήτημα.
Για παράδειγμα, η Kjærsgaard αναφέρει:
«Ο νόμος σχετικά με την κοινωνική
ασφάλιση είναι ξεπερασμένος, καθώς είχε θεσπιστεί με γνώμονα την
οικογενειακή παράδοση της Δανίας
και την εργασιακή ηθική και όχι με
γνώμονα τους μουσουλμάνους που
θεωρούν σωστό άλλοι να φροντίζουν για αυτούς και η σύζυγος να
φέρνει στον κόσμο πολλά παιδιά. Το
επίδομα τέκνου καθίσταται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Με αυτόν τον
τρόπο, ο μετανάστης αποκτάει υψηλό εισόδημα απλά με το να αποκτά
πολλά παιδιά. Οι ποινές για τον
ομαδικό βιασμό πρέπει να αυξηθούν, μιας και που το συγκεκριμένο
πρόβλημα προέκυψε με τους βανδαλισμούς κοινωνικά ανένταχτων
μεταναστών δεύτερης γενιάς.» 54
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Η Δανία κατέχει σημαντική θέση στην
ευρωπαϊκή ακροδεξιά σκηνή. Σε αντίθεση με τις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, τα ναζιστικά σύμβολα δεν
έχουν απαγορευτεί και δεν υπάρχουν
περιορισμοί στην ελευθερία του λόγου.
Υπάρχουν στενές επαφές με ακροδεξιές ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Πολλοί
ακροδεξιοί, ακόμη και Γερμανοί, χρησιμοποιούν τη συγκριτικά ελαστική νομοθεσία της Δανίας για την παραγωγή και
διακίνηση μουσικής και άλλων δημιουργημάτων. Ακόμα και το κόμμα Danmarks
Nationalsocialistiske Bevægelse (στα
ελληνικά ‘Εθνοσοσιαλιστικό Κίνημα Δανίας’) δεν κρύβει τους στόχους του στο
πλαίσιο αυτού του συγκριτικά ανεκτικού
κλίματος. Η ιστοσελίδα του κόμματος
αναφέρει:
«Το Εθνικοσοσιαλιστικό Κίνημα Δανίας
(DNSB) είναι μια οργάνωση που αποτελείται από Δανούς και Δανές, οι οποίοι
προωθούν την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, καθώς νιώθουν ότι απειλείται
η ύπαρξή τους. […] Πιστεύουμε ότι η
εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση σε ένα
μικρό κράτος της Βόρειας Ευρώπης δεν
μπορεί να λάβει χώρα απομονωμένα,
δηλ. χωρίς την παγκόσμια εθνική αναγέννηση της λευκής φυλής. Για το λόγο
αυτό, το DNSB συνεργάζεται με οργανώσεις και μεμονωμένα άτομα σε άλλες χώρες που έχουν τις ίδιες απόψεις
με εμάς. […] Το DNSB αναγνωρίζει τις
ιδέες του Αδόλφου Χίτλερ ως μέρος της
ιστορικής του ταυτότητας και θεωρεί
σκοπό του να τις προωθήσει και να τις
μετεξελίξει.» 55

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Δανία

Morten Messerschmidt
*13.11.80 στο Frederikssund. Σπουδές Νομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. Από το
2005 εώς το 2009 διετέλεσε βουλευτής του εθνικού κοινοβουλίου.
Από το 2009 Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολιτική ομάδα
«Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας». Συμμετοχή σε επιτροπές:
Νομικά Θέματα (αναπληρωτής),
Συνταγματικές Υποθέσεις (Αντιπρόεδρος).

Το DF συγκέντρωσε ποσοστό 15,3%
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατάφερε να αυξήσει σημαντικά
την εκλογική του δύναμη σε σχέση με το
2004 (6,8%). Ο Morten Messerschmidt
και η Anna Rosbach εισήλθαν το 2009
στο Κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας το
DF. Η Rosbach αποχώρησε από το DF
το Μάρτιο του 2011 και προσχώρησε
ως ανεξάρτητη βουλευτής στην πολιτική ομάδα «Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και
Μεταρρυθμιστές» (ECR). Η ίδια δικαιολόγησε την ενέργειά της ως εξής:
«Μετά από σοβαρή σκέψη σχετικά
με τις πολιτικές και τη ρητορική του
κόμματός μου, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν ασπάζομαι αυτές τις απόψεις. […] Εδώ και κάποιο χρονικό
διάστημα ανησυχώ για την πολιτική
κατεύθυνση του κόμματός μου.» 56
Ο Messerschmidt, από το 2005 βουλευτής της εθνοσυνέλευσης, είναι μέλος
και αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας
«Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας» (EFD). Ασχολείται με ζητήματα της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπό την
ευρύτερη έννοια εν καιρώ κρίσης στην
ΕΕ και θεωρεί ότι το κοινό νόμισμα έχει
αποτύχει. Είναι πρόεδρος της Ομάδας
Αξιολόγησης της Τουρκίας εντός του
Κοινοβουλίου, ενός ανοιχτού γύρου συζητήσεων που λαμβάνει συχνά χώρα
σχετικά με τα προβλήματα για ένταξη
της Τουρκίας στην ΕΕ. Παρά το γεγονός
ότι προσκαλούνται και υποστηρικτές
της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ και
λαμβάνουν το λόγο, πρόκειται για έναν
κύκλο συζητήσεων που είναι επικριτικός πάνω στο θέμα αυτό. Σε ένα άρ-
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θρο στην εφημερίδα Hurriyet το 2011,
ο Messerschmidt εξηγεί τις απόψεις του
για το ρόλο της Τουρκίας στην Ευρώπη:
«[…] Σκοπός μου δεν είναι να εκτοπίσω την Τουρκία από την Ευρώπη.
Αντίθετα, πιστεύω ακράδαντα ότι
η Ευρώπη και η Τουρκία χρειάζονται η μια την άλλη ως ‘ξαδέλφες’.
Η Ευρώπη και η Τουρκία είναι γείτονες και μια καλή σχέση γειτονίας
πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία
εμπιστοσύνη και στην κατανόηση.
Συνεπώς, θέτουμε ως στόχο να γεφυρωθεί και να εξαλειφθεί το υπάρχον πολιτιστικό και πολιτικό χάσμα
μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρώπης.» 57
Στο στόχαστρο της κριτικής του
Messerschmidt είναι η τουρκική κυβέρνηση του Erdoğan, την οποία κατηγορεί
ότι φιμώνει την ελευθερία του τύπου και
της έκφρασης στην Τουρκία. Τί κρύβεται
όμως πραγματικά πίσω από τα δήθεν
συνετά λόγια του;
Ο ίδιος παρουσιάζεται ως ρεαλιστής και
πραγματιστής, ο οποίος είναι έτοιμος
να προβεί σε συμβιβασμούς, προκειμένου να αυξήσει την επιρροή του. 58
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής τακτικής, προσπαθεί με το πρόσχημα της
(εν μέρει πλήρους εύστοχης) άσκησης
κριτικής στην πολιτική της Τουρκίας να
αποτρέψει την ένταξη της Τουρκίας με
πραγματικά πολιτικούς όρους, δηλ. με
πολιτική πειθώ και συμβιβαστικές προτάσεις. Αυτό που πραγματικά κρύβεται
πίσω από την αρνητική στάση ως προς
την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, διαφαίνεται στη δήλωση του Messerschmidt
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το 2006 στα πλαίσια μιας συνέντευξης
στο περιοδικό Frontpage:
«Εάν δεν ληφθούν κάποια μέτρα,
η πλειονότητα του πληθυσμού της
Ευρώπης - ίσως όχι σε 20, αλλά σε
30-40 χρόνια από τώρα - θα είναι
μουσουλμανική. Αυτό συνεπάγεται
το τέλος της κουλτούρας μας και το
τέλος του ευρωπαϊκού πολιτισμού».

59

Πίσω από την πρόφαση φαινομενικά
αντικειμενικών συζητήσεων στην Ομάδα Αξιολόγησης της Τουρκίας υποθάλπεται ένας έντονος αντιμουσουλμανικός
ρατσισμός. Στην εν λόγω συνέντευξη,
δεν δίστασε να κρύψει τις αντιλήψεις
του:

«Είναι ευρύτερα γνωστό ότι τα ποσοστά μουσουλμάνων μεταναστών
σε αρχεία ποινικών αδικημάτων
είναι δυσανάλογα και ότι το μίσος
κατά των Εβραίων αυξάνεται στην
Ευρώπη, λόγω αυτών των ομάδων.
[…] Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
συζητάμε για την αναγκαιότητα να
αλλάξουν οι παροχές κοινωνικής
ασφάλισης. Όμως, η αλήθεια είναι
ότι αν δεν είχαμε τους μουσουλμάνους που μας επιβαρύνουν, πολλές
από αυτές τις αλλαγές δεν θα ήταν
απαραίτητες.» 60 [Λάθος στο πρωτότυπο]
Για τον Messerschmidt η ευρωπαϊκή
μεταναστευτική πολιτική πρέπει να επαναδιατυπωθεί: πρώτον, να θεσπιστούν
ευρωπαϊκοί κανόνες για τους Ευρωπαίους και δεύτερον, να θεσπιστούν κανόνες για τα υπόλοιπα κράτη της Δύσης
παγκοσμίως. Για τα υπόλοιπα κράτη
προβλέπει:
«Μια τρίτη σειρά κανόνων για τον
τρίτο κόσμο, από τον οποίο στην
πραγματικότητα δεν έχουμε γενικά
κανένα όφελος, όσον αφορά στην
εκπαίδευση, στο εργατικό δυναμικό

και στις γνώσεις.» 61
Βλέπει τη χώρα του να απειλείται διαρκώς από «ξένους». Για τους ελέγχους
που τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ στα σύνορα της Δανίας, ισχυρίζεται:
«Έχουμε βαρεθεί να περνούν το
πρωί τα σύνορά μας άδεια φορτηγά
από την Πολωνία, τη Λιθουανία και
τη Ρουμανία και το βράδυ να επιστρέφουν γεμάτα με τηλεοράσεις
και στερεοφωνικά που έχουν κλαπεί
από δανικές εξοχικές κατοικίες.» 62
Σε τελική ανάλυση, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η μετανάστευση κυρίως
των μουσουλμάνων προκαλεί ζημιά
στην Ευρώπη και στη Δανία και πρέπει
να σταματήσει. Μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι τον ίδιο στόχο
έχει θέσει ο Messerschmidt και για την
εργασία του στην Ομάδα Αξιολόγησης
της Τουρκίας.
Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε ακόμα
να προωθήσει και αίτημα των ευρωπαίων πολιτών κατά της πιθανής ένταξης
της Τουρκίας στην ΕΕ. 63

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Εκλογικό σύστημα σχετικής πλειοψηφίας σε 650 μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες. Μη αναλογικό
εκλογικό σύστημα. Στο κοινοβούλιο
εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι τη δεκαετία του 1990, η
περίπτωση σημαντικών εκλογικών επιτυχιών ακροδεξιών κομμάτων μάλλον
αποτελούσε εξαίρεση. Τουλάχιστον σε
περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις
εν μέρει επιτυχία σημείωναν μεταξύ άλλων το Βρετανικό Εθνικό Κόμμα 64 που
ιδρύθηκε το 1960 και διαλύθηκε επτά
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χρόνια αργότερα και το Εθνικό Μέτωπο
(NF), το οποίο δημιουργήθηκε το 1967
και στη συνέχεια περιθωριοποιήθηκε
σε μεγάλο βαθμό. Στην εκλογική περιφέρεια Southall του δυτικού Λονδίνου,
το Βρετανικό Εθνικό Κόμμα συγκέντρωσε ποσοστό 9,1% των ψήφων. Το NF
σημείωνε επιτυχία κυρίως τη δεκαετία
του 1970 λόγω των ζητημάτων μετανάστευσης, ένωσε επιμέρους εκλογικές
περιφέρειες και έλαβε μέχρι και 16%
των ψήφων. Μέχρι και σήμερα διεκδικεί
την απέλαση των μεταναστών από το
Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και με βίαια
μέσα, αν είναι αναγκαίο. Λόγω εκλογικής αποτυχίας στις εκλογές της Κάτω
Βουλής, το 1979 ξέσπασαν εσωτερικές
προστριβές, οι οποίες οδήγησαν τελικά
στην αποχώρηση του προέδρου του
κόμματος John Tyndall τον Ιανουάριο
του 1980, ο οποίος κατείχε αυτό το αξίωμα από το 1976 (προηγουμένως από
το 1972 εώς το 1974). Μέχρι εκείνη τη
χρονική στιγμή, ο Tyndall είχε ήδη καταδικαστεί πολλές φορές, μεταξύ άλλων
και το 1962, για σύσταση παραστρατιωτικής οργάνωσης. Από τη δεκαετία του
1990, το NF αντιμετωπίζει εκλογικές
αποτυχίες, έχοντας λίγα και μεγάλης
ηλικίας μέλη. 65 Το 1982, από ομάδα μελών του NF ιδρύεται το υπάρχον Βρετανικό Εθνικό Κόμμα (BNP), και πάλι υπό
την προεδρία του John Tyndall. Ιδιαίτερα το συντηρητικό κυβερνητικό κόμμα
της Margaret Thatcher αντιλήφθηκε τη
σημαντικότητα της ακροδεξιάς ατζέντας,
την οποία και εκμεταλλεύτηκε τη δεκαετία του 1980. Οι εσωτερικές ρωγμές στο
κόμμα εμπόδισαν επιπρόσθετες μεγαλύτερες επιτυχίες στην πολιτική αντιπαράθεση.

Τον Οκτώβριο του 1990, η Επιτροπή
για Θύματα Ρατσισμού και Ξενοφοβίας
(σήμερα EUMC) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι το BNP είναι ένα:
«καθαρά ναζιστικό κόμμα, η ηγεσία του
οποίου έχει καταδικαστεί για σοβαρά
ποινικά αδικήματα». Ο Αντιπρόεδρος
του κόμματος μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990, Richard Edmonds, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη ρατσιστική ταυτότητα του κόμματος: «Είμαστε
100% ρατσιστές, ναι.» 66 Ο Nick Griffin
(μέχρι το 1989 μέλος του NF και από το
1995 μέλος στο BNP) ανέλαβε την προεδρία του κόμματος από τον Tyndall το
1999. ΟTyndall δεχόταν συνεχώς αυξανόμενη κριτική τη δεκαετία του 1990,
επειδή δεν κατάφερε να βελτιώσει τις
αρχικά μικρές εκλογικές επιτυχίες. Μετά
την εκλογή του στην προεδρία, ο Griffin
προσπάθησε να αλλάξει αισθητά την
εικόνα του κόμματος. Αποποιήθηκε την
εικόνα του ναζιστικού κόμματος και σταμάτησε τις βίαιες εμφανίσεις σε δημόσιες παρελάσεις. 67 Με αυτόν τον τρόπο
ήλπιζε ότι θα έβρισκε απήχηση σε μεγαλύτερο αριθμό ψηφοφόρων, παρά το ότι
ο ίδιος εξακολουθούσε να διατηρεί στενές επαφές με το ακροδεξιό φάσμα. Το
BNP καθιστά υπεύθυνους κυρίως τους
μη-λευκούς μετανάστες για την έλλειψη θέσεων εργασίας και τα γενικότερα
κοινωνικά προβλήματα. Όταν στις 26
Μαΐου του 2011 ξέσπασαν βίαια επεισόδια στο πλαίσιο εθνοτικών εντάσεων
μεταξύ λευκών και νέων ασιατικής καταγωγής στην περιοχή Oldham/Greater
Manchester, το BNP ξεσηκώθηκε κυρίως κατά «συμμοριών μουσουλμάνων».
Λίγο αργότερα, το BNP σημείωσε το
μέχρι τώρα καλύτερο ποσοστό του σε
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εκλογές Κάτω Βουλής, λαμβάνοντας
3,9% των ψήφων. Στο Oldham ο Griffin
συγκέντρωσε 16,4% των ψήφων. Στο
Burnley, όπου σημειώθηκαν επίσης βίαια επεισόδια, το BNP επωφελήθηκε
λαμβάνοντας 11,3% των ψήφων. Παρά
την αλλαγή της εικόνας του κόμματος
υπό την ηγεσία του Griffin, το BNP
εντάσσεται, όπως και στο παρελθόν,
ξεκάθαρα στην κατηγορία κομμάτων με
φασιστική παράδοση. Μέχρι την έκδοση
σχετικής δικαστικής απόφασης το 2010,
μόνο λευκοί είχαν δικαίωμα να είναι
μέλη του κόμματος.
Στις τελευταίες εκλογές που έγιναν στις
06.10.2010 για την ανάδειξη της Κάτω
Βουλής, το BNP συγκέντρωσε 563.743
ψήφους και συνολικό ποσοστό 1,9%.
Συνεπώς, δεν κατάφερε να πετύχει
το στόχο των δύο εδρών που είχε θέσει. Ωστόσο, τριπλασίασε σχεδόν τα
εκλογικά του ποσοστά σε σχέση με το
2005, όπου είχε λάβει 192.746 ψήφους
(0,7%). Ακόμη κι εάν το κόμμα δεν μπόρεσε να αποσπάσει κάποια έδρα στην
Κάτω Βουλή, κατάφερε να βελτιώσει περαιτέρω την αυξητική τάση των τελευταίων ετών: ενώ το 1992 συγκέντρωσε
κατά προσέγγιση μόνο 7.600 ψήφους,
το 2001 ξεπέρασε τις 47.000. Κυρίως η
αύξηση της εκλογικής συμμετοχής που
έφτασε το 65,1% (2005: 61,3%) ήταν
αυτή που μπόρεσε να ισορροπήσει
την άνοδο των συγκεκριμένων κομμά-

39 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

των προς όφελος των δημοκρατικών
κομμάτων. Το BNP έλαβε τα καλύτερα
εκλογικά του αποτελέσματα στο Barking
(Greater London), την εκλογική περιφέρεια του Nick Griffin, όπου συγκέντρωσε
το 14,8% των ψήφων. Το BNP σημειώνει κυρίως επιτυχίες σε τοπικές και περιφερειακές εκλογές και προσπαθεί να
προσελκύσει μακροπρόθεσμα οπαδούς
στις πολιτικές του αντιλήψεις. «Ενώ ο
αριθμός των εδρών για τις οποίες δίνει
μάχη το BNP δεν είναι - σε απόλυτους
αριθμούς - μεγάλος, υποδεικνύει ότι το
κόμμα αποκτά, σε τοπικό επίπεδο, υποστήριξη σε συγκεκριμένες περιοχές.»
68
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι το BNP
είναι το ακροδεξιό κόμμα της Αγγλίας
με τις μεγαλύτερες εκλογικές επιτυχίες
μέχρι σήμερα. Όμως, το πλειοψηφικό
εκλογικό σύστημα στην Αγγλία περιθωριοποιεί τα μικρότερα κόμματα. Αν ίσχυε
το αναλογικό εκλογικό σύστημα, το BNP
θα είχε λάβει περισσότερες έδρες στις
τελευταίες εκλογές για την Κάτω Βουλή.
Εκτός από το BNP και το NF, στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται τα πιο κάτω κόμματα:
England First Party, Britain First Party,
New Nationalist Party, Freedom Party
και το British People’s Party. Εντούτοις,
βρίσκονται στο πολιτικό περιθώριο και
δεν παρουσιάζουν αξιόλογα αποτελέσματα στις εκλογικές αναμετρήσεις.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ηνωμένο Βασίλειο

Nick Griffin

Andrew Brons

*01.03.1959 στο Barnet. Πτυχίο
Νομικών Επιστημών, Μάστερ με
διάκριση από το Πανεπιστήμιο του
Cambridge. Από το 1995 στο Βρετανικό Εθνικό Κόμμα (BNP), κομματικός εκπρόσωπος. Από το 1999
πρόεδρος του κόμματος BNP. Από
το 2009 Μέλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Μη εγγεγραμμένος.
Συμμετοχή σε επιτροπές: Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (αναπληρωτής), Περιβάλλον, Δημόσια
Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων
(μέλος).

*16.07.1947 στο Λονδίνο. Σπουδές
Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του York. Καθηγητής στο
Horrogate College. Από το 2009
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μη εγγεγραμμένος. Συμμετοχή
σε επιτροπές: Πολιτικές Ελευθερίες,
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις (αναπληρωτής), Συνταγματικές
Υποθέσεις (μέλος).
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Το BNP κατάφερε για πρώτη φορά να
μπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
μάλιστα με δύο έδρες (6,5%). Έκτοτε, ο
Nick Griffin και ο Andrew Henry William
Brons εκπροσωπούν το BNP στο Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητοι. Ξεχώρισαν
ιδιαίτερα για τις απόψεις τους στα ζητήματα μετανάστευσης και για την έντονη
αντιευρωπαϊκή τους στάση. Στο πλαίσιο
της προεκλογικής εκστρατείας, το BNP
έστειλε συνεργάτες του σε προεκλογικές εκδηλώσεις, ώστε να εμφανιστούν
στη σκηνή με κοστούμια γουρουνιών να
κυλιούνται σε σωρό από χαρτονομίσματα και στη συνέχεια να γίνονται θύματα
ξυλοδαρμού από άτομα που φορούσαν
έντονα χρωματιστά γιλέκα και φώναζαν
το προεκλογικό σλόγκαν «Τιμωρείστε τα
γουρούνια». 69 Το σύνθημά τους «Βρετανικές Θέσεις Εργασίας για Βρετανούς
Εργαζόμενους» είχε απήχηση σε πολλούς ψηφοφόρους σε καιρούς οικονομικών δυσχερειών. Το BNP κατάφερε να
αυξήσει τα ποσοστά του, κυρίως στα
προπύργια των εργατικών, που έχασαν τη δύναμή τους στο βρετανικό κοινοβούλιο με αφορμή το σκάνδαλο των
εξόδων. Το BNP απορρίπτει το ευρώ
ως ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα και είναι
υπέρ της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο
πνεύμα της «Ευρώπης των Εθνικών
Πατρίδων», υποστηρίζουν τη συνύπαρξη κρατών με ελεύθερη αγορά αλλά χωρίς οικονομική ολοκλήρωση. 70
Ο Nick Griffin, πρόεδρος και μέλος του
BNP από το 1995, υπήρξε εκδότης των
κομματικών εφημερίδων The Rune και
Spearhead από το 1995 εώς το 1997.
Στα άρθρα που δημοσίευσε ο ίδιος, δεν
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έκρυψε ποτέ τις απόψεις του:
«Το κύμα μαζικής μετανάστευσης
αλλοδαπών και ο καταστροφικά χαμηλός δείκτης γεννητικότητας έχουν
ως αποτέλεσμα η Λευκή Φυλή να
βρίσκεται στο χείλος μιας ραγδαίας
και αμετάκλητης παρακμής. Αν δεν
κάνουμε τώρα κάτι γι’ αυτό, θα έρθουμε αντιμέτωποι με τον πολιτικό
και στη συνέχεια με το φυσικό μας
αφανισμό. Μια σοβαρή επιλογή.
ΕΝΩΘΕΙΤΕ Ή ΠΕΘΑΝΕΤΕ!» 71
Το 1998, λόγω ενός άρθρου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The Rune, ο
Griffin λογοδότησε ενώπιον του δικαστηρίου με την κατηγορία της υποκίνησης φυλετικού μίσους. Για τις κατηγορίες που του καταλογίστηκαν, ο ίδιος
δήλωσε τα ακόλουθα:
«Γνωρίζω πολύ καλά ότι σύμφωνα
με την επικρατούσα άποψη, 6 εκατομμύρια Εβραίοι θανατώθηκαν σε
θαλάμους αερίων, αποτεφρώθηκαν
και μετατράπηκαν σε αμπαζούρ.
Σύμφωνα με την κυριαρχούσα άποψη, κάποτε πίστευαν και στη θεωρία
ότι η γη είναι επίπεδη... Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το παραμύθι της «εξόντωσης» αποτελεί ένα
συνδυασμό της προπαγάνδας των
συμμάχων κατά την περίοδο του
πολέμου, ενός ιδιαίτερα επικερδούς
ψέματος και τέλος, ενός κυνηγιού
μαγισσών.» 72
Ο Griffin καταδικάστηκε σε δύο χρόνια
φυλάκιση με αναστολή και σε χρηματικό
πρόστιμο 2.300 λιρών Αγγλίας.

Λίγο μετά την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Griffin τράβηξε
την προσοχή της κοινής γνώμης με τις
δηλώσεις εκφοβισμού που έκανε ότι θα
βυθίσει βάρκες με πρόσφυγες από την
Βόρειο Αφρική με κατεύθυνση την Ευρώπη. Ως λόγο ανέφερε την ανησυχία
του για κατακλυσμό της Ευρώπης από
τον «τρίτο κόσμο». Κατόπιν ερώτησης
που του έθεσαν δημοσιογράφοι του
BBC, ο Griffin δήλωσε ότι θα μπορούσαν να πετάξουν σωσίβιες λέμβους
στους πρόσφυγες, προκειμένου να μην
πνιγούν και για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη Λιβύη κολυμπώντας.
Για την απόφαση του Κοινοβουλίου να
απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ για την
ελευθερία της σκέψης (επίσης βραβείο
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα)
σε ακτιβιστές της Αραβικής Άνοιξης, ο
Griffin σχολίασε μέσω twitter ως εξής:
«Φέτος το Βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται στην Αραβική Άνοιξη. Άρρωστο
αστείο, αφού πρόκειται για κομπίνα των
νεοσυντηρητικών που ανοίγει την πόρτα στους ισλαμιστές εξτρεμιστές.» 73
Ο Andrew Henry William Brons ξεκίνησε
την πολιτική του καριέρα το 1964 ως μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κινήματος
(NSM), μια οργάνωση που ιδρύθηκε το
1962 από τους γνωστούς δεξιούς εξτρεμιστές Colin Jordan και John Tyndall.
Ούτε και αυτός έκρυψε ποτέ τις αντισημιτικές του αντιλήψεις. Σε μια επιστολή
του προς την Francoise Dior, σύζυγο
του Jordans, έγραφε ήδη το 1965:
«Ωστόσο, ανέφερε και ενέργειες
όπως ο βομβαρδισμός συναγωγών.

Πάνω σε αυτό το ζήτημα, έχω διχασμένη άποψη. Παρόλο που αναγνωρίζω ότι είναι καλοπροαίρετος,
νομίζω, ωστόσο, ότι η δημόσια εικόνα μας θα υποστεί μεγάλο πλήγμα
ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Παρ’ όλα αυτά, είμαι ανοιχτός
σε αναπροσαρμογές σχετικά με το
ζήτημα αυτό.» 74
Λίγο αργότερα, ο Brons προσχώρησε
στο Βρετανικό Εθνικό Κόμμα και τελικά στο Εθνικό Μέτωπο, του οποίου
εξελέγη πρόεδρος το 1979. Το 1983,
ως πρόεδρος του τμήματος πολιτικού
συντονισμού, δημοσίευσε το εκλογικό
πρόγραμμα του Εθνικού Μετώπου, το
οποίο διεκδικούσε ένα παγκόσμιο καθεστώς απαρτχάιντ. Το εκλογικό πρόγραμμα αναφέρει στη συνέχεια:
«Το Εθνικό Μέτωπο απορρίπτει
ολόκληρη την έννοια της πολυφυλετικότητας. Αναγνωρίζουμε εγγενείς
φυλετικές διαφορές στους ανθρώπους. Οι ανθρώπινες φυλές έχουν
βαθιές διαφορές ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τις δυνατότητες και
τις ικανότητές τους […] Πιστεύουμε
ότι η σταδιακή αποξήλωση του συστήματος του απαρτχάιντ τα τελευταία 17 χρόνια είναι οπισθοδρομική... Η εναλλακτική του απαρτχάιντ,
η πολυφυλετικότητα, αποσκοπεί
στον αφανισμό της Λευκής φυλής.»

κόσμος κάνει γελοία πράγματα στα 17
του.» Μια επιστολή του στον Πρόεδρο
Jerzy Buzek το Σεπτέμβριο του 2011
δείχνει, ωστόσο, ξεκάθαρα ότι ο Brons
παρά τα 60 και πλέον χρόνια που τον
βαραίνουν, δεν έχει αποστασιοποιηθεί
καθόλου από τις ρατσιστικές, αντισημιτικές και ξενοφοβικές αντιλήψεις του
παρελθόντος. Σε μια εκδήλωση μνήμης
στην ολομέλεια για τις ακροδεξιές επιθέσεις στο Όσλο τον Ιούλιο του 2011,
ορισμένοι βουλευτές άλλων κομμάτων
κατέστησαν σαφές ότι οι ακροδεξιές
αντιλήψεις του δράστη, Anders Behring
Breivik, ήταν το πραγματικό κίνητρο για
τις πράξεις μίσους που διέπραξε. Ο
Brons δήλωσε επί του θέματος:
«Οι Martin Schulz, Guy Verhofstadt,
Daniel Cohn-Bendit και Diana
Dodds μίλησαν ωσάν και το πραγματικό έγκλημα του Breivik ήταν
ο ρατσισμός του, η ξενοφοβία του
ή η ένταξή του στην ακροδεξιά και
όχι η αποτρόπαια δολοφονία εβδομήντα έξι νέων […] [Ο Breivik] δεν
ήταν εθνικιστής και η αρνητική του
στάση ως προς το θέμα της μετανάστευσης φαίνεται να περιοριζόταν
στη μετανάστευση μουσουλμάνων.
Ο Breivik είναι σιωνιστής […].» 76

75

Όταν κλήθηκε να απαντήσει για τη μέχρι
τώρα πορεία της ζωής του και προπαντός για τα σχέδια επιθέσεων σε συναγωγές, ο Brons δήλωσε το 2009: «Ο
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Brons
παρουσιάζει τις σαφείς ρατσιστικές και
ξενοφοβικές του αντιλήψεις ως «φυσιολογικές» και ταυτόχρονα αρνείται ότι ο
Breivik υπήρξε «σωστός» εθνικιστής.
Θεωρεί ότι στις πράξεις του τον οδήγησε η εχθρική του στάση απέναντι στους
μουσουλμάνους μετανάστες και ότι οι
επιθέσεις είχαν σιωνιστικά κίνητρα. Με
τον τρόπο αυτό, ο Brons προσπαθεί
αρχικά να σταματήσει την ποινικοποίηση ρατσιστικών και ξενοφοβικών αντιλήψεων και παράλληλα να αποστασιοποιηθεί από τον Breivik και έμμεσα να
τον στιγματίσει ως κατ’ ουσίαν εχθρό
όλων των πραγματικών εθνικιστών.
Στην πραγματικότητα, ο Breivik είναι
τελικά σιωνιστής. Το FPÖ, το γαλλικό
FN και το Κόμμα της Μεγάλης Ρουμανίας υποστήριξαν τη διαμαρτυρία του
Brons και του BNP για τη συμπεριφορά
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μνήμης
της ολομέλειας. Υπάρχουν κι άλλες ευκαιρίες όπου γίνονται συναντήσεις με
λοιπούς δεξιούς λαϊκιστές και δεξιούς
εξτρεμιστές. Εκπρόσωποι του BNP επίσης συμμετείχαν στο ταξίδι στο μνημείο
Yasukuni του Τόκιο (βλ. Έκθεση ανά
χώρα: Γαλλία).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΓΑΛΛΙΑ
Εκλογικό σύστημα απόλυτης πλειοψηφίας με τελικό γύρο. Αν ένας
υποψήφιος λάβει στον πρώτο γύρο
πάνω από το ήμισυ των ψήφων,
τότε μπαίνει στο κοινοβούλιο. Σε
άλλες εκλογικές περιφέρειες υπάρχει δεύτερος γύρος για όσους υποψήφιους έλαβαν τουλάχιστον το
12,5 τοις εκατό των ψήφων. Στη
συνέχεια, για την επίτευξη νίκης είναι αρκετή η αναλογική πλειοψηφία.
Τα κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν, ως προς το ποιός θα συμμετάσχει στον τελικό γύρο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ
ΓΑΛΛΙΑ
Στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας, οι
ακροδεξιοί παράγοντες είχαν περιθωριοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό μετά το 1945.
Αυτό οφείλεται κυρίως στα τραύματα
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του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, στις εμπειρίες του καθεστώτος Vichy και κατά κύριο λόγο στη μεγάλη δύναμη του γκωλισμού, που κατάφερε να ενσωματώσει
εθνικιστικά και πατριωτικά κινήματα.
Παρ’ όλα αυτά και στη Γαλλία υπήρχαν
βίαιες ακροδεξιές οργανώσεις μετά το Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ σημειώθηκαν
κι εκεί εκλογικές επιτυχίες ακροδεξιών
κομμάτων. Το 1956 μπήκε για πρώτη
φορά στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας
η Union de défense des commerçants
et artisans (UDCA) με 52 βουλευτές,
ανάμεσα σε αυτούς και ο Jean-Marie
Le Pen. Το κόμμα αυτό λίγο αργότερα
κατέστη ασήμαντο. Το 1969 ιδρύθηκε το
Ordre Nouveau, ένα εθνικιστικό κίνημα,
οι ηγέτες του οποίου ίδρυσαν το Εθνικό Μέτωπο (FN) το 1972, προκειμένου
να αποτραπεί ο κατακερματισμός του
ακροδεξιού στρατοπέδου. Στόχος ήταν
να προσελκύσουν αντιρεπουμπλικάνους, συντηρητικούς καθολικούς και
ρατσιστές, ουσιαστικά υπό την ηγεσία
του Jean-Marie Le Pen. 78 Ωστόσο, το
κόμμα Parti des forces nouvelles (PFN),
λόγω διαφωνιών με την ηγεσία του κόμματος FN υπό τον Le Pen, σύντομα
(1974) αποσχίστηκε από το κομματικό
σχήμα. Ακόμα και σε επίπεδο εκλογικών
ποσοστών το FN δεν παρουσίασε καμία
επιτυχία. Το 1973, στις εκλογές για την
ανάδειξη της εθνοσυνέλευσης, το κόμμα έλαβε 0,5% των ψήφων και μέχρι
το 1981 το ποσοστό του συρρικνώθηκε
στο 0,2%. Σε αυτό το χρονικό διάστημα,
τα θέματα που έθετε το FN στην πολιτική του ατζέντα ήταν η δημόσια τάξη, οι
ηθικές αξίες και ο καθολικισμός. Εκείνο
το χρονικό διάστημα, οποιεσδήποτε λεκτικές επιθέσεις κατά των μεταναστών
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αποτελούσαν μάλλον εξαίρεση. Αν και
τα κεντρικά θέματα που έθιγε το FN παρέμεναν ουσιαστικά τα ίδια, το 1983 κατάφερε να κάνει την ανατροπή σε τοπικό και το 1984 σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
λαμβάνοντας περίπου 11% των ψήφων.
Η άνοδος των ποσοστών οφείλεται σε
μια γενικά αυξανόμενη δυσαρέσκεια
απέναντι στα κατεστημένα κόμματα, την
αυξανόμενη αίσθηση του γαλλικού λαού
για μια επερχόμενη κρίση και την ευέλικτη στρατηγική του FN ως προς την
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Οι αντιλήψεις για τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς τέθηκαν επί τάπητος
σε συνδυασμό με θέματα εσωτερικής
ασφάλειας και μετανάστευσης. Ως προς
το θέμα της Ευρώπης,τήρησαν φιλοευρωπαϊκή στάση. 79 Από το 1986 κιόλας,
το FN διέθετε δικούς/δικές του υποψήφιους/υποψήφιες και στις 22 περιφέρειες
της Γαλλίας και συγκέντρωνε περίπου
10% των ψήφων (137 από τους συνολικά 1682 βουλευτές). Στη συνέχεια, το
FN κατέφερε να αποκτήσει επιρροή σε
δώδεκα περιφέρειες, συμμετέχοντας σε
συνασπισμούς. Στρατηγικές συμφωνίες
με τα κατεστημένα κόμματα και ανάληψη θέσεων σε πέντε περιπτώσεις σηματοδότησαν την αρχή της ανόδου για το
FN. Λόγω κάποιας αλλαγής στο εκλογικό σύστημα, το 1986 το FN συμμετείχε
για πρώτη φορά στην εθνοσυνέλευση
με 35 βουλευτές. Τα υπόλοιπα κόμματα
αρνήθηκαν, ωστόσο, να συνεργαστούν
με το FN: μονάχα ένα από τα συνολικά
9.152 αιτήματα τροποποίησης νόμων
που κατέθεσε το FN σε δύο χρόνια έτυχε συζήτησης και έγκρισης. 80 Μέχρι το
τέλος της δεκαετίας του 1990, το FN κατάφερε να βελτιώσει κι άλλο τα ποσοστά

του συγκεντρώνοντας μέχρι και το 15%
στις εκλογές για την εθνοσυνέλευση, τις
περιφερειακές εκλογές και τις προεδρικές εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο, αύξησε την επιρροή του, κυρίως σε επίπεδο
περιφερειών, και συμμετείχε για πρώτη
φορά σε συνασπισμούς. Το 1998 το FN
συμμετείχε με 275 βουλευτές στις περιφέρειες. Το κόμμα άλλαξε τη φιλοευρωπαϊκή του στάση στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με το δημοψήφισμα για
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Με αφορμή
τον Πόλεμο του Κόλπου το 1990, το
κόμμα άλλαξε τη φιλοαμερικανική του
στάση, συνδυάζοντας τα δύο εξής θέματα: οι ΗΠΑ θέλουν να προωθήσουν
μια καπιταλιστική νέα τάξη πραγμάτων
και η ΕΕ αποτελεί όργανο αυτής της
αμερικανοποίησης και του σχεδίου αφανισμού των εθνικών ταυτοτήτων. 81 Στις
αρχές του 1999, το Mouvement national
républicain (MNR) αποσχίστηκε από το
FN και με αυτόν τον τρόπο, το κόμμα
έχασε σημαντικό μέρος των ηγετικών
του στελεχών. Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε
κατά πρώτον, το θέμα της στρατηγικής
απέναντι σε άλλα ακροδεξιά κόμματα
και ακροδεξιές οργανώσεις και κατά
δεύτερον, το ζήτημα του ηγετικού ύφους
του Le Pen. Το 1997, ο Le Pen άσκησε σωματική επίθεση σε μια πολιτικό
του κόμματος Parti socialiste, όταν η
κόρη του Marine Le Pen έχασε από την
υποψήφια αυτή στις δημοτικές εκλογές.
Κατά συνέπεια, ο Le Pen στερήθηκε το
δικαίωμα του εκλέγεσθαι για ένα χρόνο. Ενώ αρχικά το MNR συγκέντρωνε
μόνο 2-3% των ψήφων στις εκλογές,
τώρα λαμβάνει σταθερά κάτω από ένα
τοις εκατό στις εκλογικές αναμετρήσεις.
Από το 2002 έως το 2007, το FN έχασε

ψηφοφόρους σε εθνικό επίπεδο. Ακόμα και σε επίπεδο περιφερειών, δέχτηκε
μεγάλες απώλειες ως κόμμα. Στις προεδρικές εκλογές του 2002, ήταν η πρώτη
φορά που ακροδεξιό κόμμα κατάφερε
να φτάσει στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Ο Le Pen έλαβε 16,9% (στον 1ο
εκλογικό γύρο) και 17,8% (στο 2ο γύρο).
Το 2007 αποκλείστηκε στον πρώτο
γύρο, λαμβάνοντας 10,4%. Η κόρη του
αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο στις
εκλογές του 2012, λαμβάνοντας 17,9%.
Με τις εκλογές τον Ιουνίου του 2012 για
την ανάδειξη εθνοσυνέλευσης, κατάφεραν να μπουν και πάλι βουλευτές του
FN στην εθνοσυνέλευση, κάτι που δεν
είχε γίνει από το 1997. Μία από τους
δύο βουλευτές είναι η Marion MaréchalLe Pen, ανιψιά του Jean-Marie Le Pen.
Τον Ιανουάριο του 2011, ανέλαβε την
προεδρία του FN η Marine Le Pen,
παίρνοντας τα ηνία από τον πατέρα
της. Αντιτάχθηκε στον Bruno Gollnisch,
αρνητή του ολοκαυτώματος και εκπρόσωπο της κλασικής νεοναζιστικής
τάσης εντός του κόμματος. Θέλει να
προσδώσει στο κόμμα μια εικόνα εκσυγχρονισμού και δεν αποδέχεται την
απροκάλυπτη ρατσιστική και αντισημιτική προπαγάνδα που συνηθίζονταν
υπό την ηγεσία του πατέρα της. Η
Marine υποστηρίζει τα δικαιώματα των
γυναικών, δεν ασκεί προπαγάνδα κατά
των ομοφυλοφίλων και είναι υπέρ των
εκτρώσεων. Βεβαίως, η πολιτική της
βασίζεται πάντοτε στην αρχή υπεράσπισης αυτών των δικαιωμάτων με τη
μάχη κατά του δήθεν ισλαμικού κινδύνου. Συνεπώς, η εχθρική στάση απέναντι στους μουσουλμάνους και στην
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ΕΕ, η διακήρυξη ενός ισχυρού εθνικού
κράτους και η προτεραιότητα των «συμπατριωτών μας» σε θέματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής παραμένουν πολιτικός άξονας του κόμματος
υπό την ηγεσία της Marine Le Pen. 82
Με την εν λόγω θεματολογία, το FN διαχωρίζει επιτυχώς τη θέση του από τα
κατεστημένα κόμματα. Το κόμμα Union
pour un mouvement populaire (UMP)
και προπαντός ο πρώην Πρόεδρος της
Γαλλίας, Nicolas Sarkozy, προσπαθούν
με εθνικιστικούς τόνους, με την υιοθέτηση σκληρής γραμμής σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και ρατσιστικές ύβρεις
εις βάρος Μουσουλμάνων και Ρομά να
κερδίσουν ξανά την εύνοια των ψηφοφόρων. Ο Sarkozy προκάλεσε έντονες
εντυπώσεις το 2010 με την πολιτική που
υιοθέτησε απέναντι στους Ρομά και εξα-
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σφάλισε τη συμπάθεια του ακροδεξιού
στρατοπέδου. Μετά από εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις σε οικισμούς Ρομά, απέλασε πέραν των 1.000 ατόμων.
Το Nouvelle Droite Populaire (NDP)
αποσχίστηκε από το FN τον Ιούνιο του 2008, ενώ το Σεπτέμβριο του
2008 ακολούθησε το Nouvelle Droite
Républicaine (NDR). Ενώ το NDP υιοθετεί ανοιχτά μια ακροδεξιά, αντιαμερικανική και αντισημιτική θέση, το NDR
τηρεί πιο φιλοαμερικανική στάση και
υποστηρίζει τη φιλελεύθερη οικονομία.
83
Και τα δύο κόμματα δεν παρουσιάζουν αξιόλογα εκλογικά αποτελέσματα παρά μόνο μεμονωμένα σε τοπικές
εκλογές. Την ίδια τύχη έχει και το κόμμα
Parti de la France (PDF), που αποσπάστηκε το 2009.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Γαλλία

Marine Le Pen
*05.08.1968 στο Neuilly-sur-Seine.
1990 Πτυχίο Νομικών Επιστημών.
1991 Δίπλωμα μεταπτυχιακών
σπουδών (DEA) στο Ποινικό Δίκαιο.
1991 Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. 1992-1998 Δικηγόρος στο Παρίσι. 1998-2004 Διευθύντρια της νομικής υπηρεσίας
του Εθνικού Μετώπου. Από το 2003
Αντιπρόεδρος του Εθνικού Μετώπου (FN). 1998-2004 Περιφερειακή
Σύμβουλος της Περιφέρειας NordPas-de-Calais. 2004-2009 Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας
Île-de-France. Από το 2004 Μέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μη
εγγεγραμμένη. Συμμετοχή σε επιτροπές: Διεθνές Εμπόριο (αναπληρώτρια), Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (μέλος).

λος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μη εγγεγραμμένος. Συμμετοχή σε
επιτροπές: Προϋπολογισμοί (αναπληρωτής), Μεταφορές και Τουρισμός (μέλος).

Jean-Marie le Pen

Bruno Gollnisch

*20.06.1928 στο La Trinité-sur-Mer
(Morbihan). Πτυχίο (Licence) στις
Νομικές Επιστήμες. Δίπλωμα ανωτέρων σπουδών (DES) στις πολιτικές επιστήμες. 1963-1985 Εκδότης δίσκων μουσικής. Πρόεδρος
και ιδρυτής του Εθνικού Μετώπου
(FN). 1992-2000 Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της περιφέρειας Provence-Alpes-Côte d’ Azur.
1956-1986 Βουλευτής της εθνοσυνέλευσης. 1986 Πρόεδρος της ομάδας του FN στην εθνοσυνέλευση.
1958 Εισηγητής για τον προϋπολογισμό του πολέμου και τον προϋπολογισμό άμυνας στο Sénat de
la Communauté (γερουσία της κοινότητας Γαλλίας-εθνικών κρατών).
Από το 1984 (με διακοπές) Μέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μη εγγεγραμμένος. Συμμετοχή σε
επιτροπές: Επιτροπή Γεωργίας και
Ανάπτυξης της Υπαίθρου (αναπληρωτής), Αλιείας (μέλος).

*28.01.1950 στο Neuilly-sur-Seine.
1971 και 1973 Διπλωματούχος
ιαπωνικής και μαλαισιανής-ινδονησιακής γλώσσας από το Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών. 1973
Διπλωματούχος οικονομικών επιστημών από το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού. 1978
Διδάκτορας Νομικής (Παρίσι). Από
το 1980 Δικηγόρος με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στο Δικαστήριο
του Παρισίου. Από το 1981 Καθηγητής ιαπωνικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Λυών.
Από το 1986 μέλος του πολιτικού
γραφείου και από το 1995 γενικός
γραμματέας του Εθνικού Μετώπου.
Από το 1996 δημοτικός σύμβουλος
της Λυών. Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και Πρόεδρος της
Ομάδας του FN στην Περιφέρεια
Rhône-Alpes. 1986-1988 βουλευτής της εθνοσυνέλευσης για την Περιφέρεια Rhône. Από το 1989 Μέ-
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Στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009, το FN συγκέντρωσε
συνολικά το 6,3% των ψήφων, δηλαδή έχασε περίπου 600.000 ψήφους σε
σχέση με το 2004 (9,8%). Ο Jean-Marie
Le Pen, η Marine Le Pen και ο Bruno
Gollnisch εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητοι.
Ο Jean-Marie Le Pen είναι Μέλος του
ΕΚ από το 1984, με εξαίρεση μια μικρή
χρονική περίοδο. Έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώο, χαρακτήρισε το ολοκαύτωμα «μια λεπτομέρεια στην ιστορία»,
πιστεύει στη «φυλετική ανισότητα» και
τιμωρήθηκε για τη δήλωσή του ότι «αν
[ζούσαν] 25 εκατομμύρια μουσουλμάνοι
στη χώρα, θα διέταζαν και θα «έσπαζαν
στο ξύλο» τους Γάλλους. 84 Επιπλέον,
έχει καταδικαστεί επανειλημμένα λόγω
πρόκλησης σωματικής βλάβης, υποκίνησης φυλετικού μίσους, δυσφήμησης
και για άλλες αξιόποινες πράξεις. Υπήρξε μέλος της Λεγεώνας των Ξένων και
συμμετείχε στον πόλεμο της Ινδοκίνας,
στην Κρίση του Σουέζ και στον πόλεμο
της Αλγερίας, όπου φέρεται να βασάνισε δήθεν μέλη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου της Αλγερίας. Ο ίδιος
δεν αρνείται τις κατηγορίες: «Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Έχω βασανίσει, επειδή
έπρεπε να το κάνω.» 85 Ο Jean-Marie

Le Pen προκάλεσε αντιδράσεις πολλές
φορές στο παρελθόν με τις ρατσιστικές
και τις αντισημιτικές του δηλώσεις. Διατηρεί στενές επαφές με ομοϊδεάτες του
διεθνώς. Στις 14.08.2010 υπό την ηγεσία του ιδίου και κατόπιν πρόσκλησης
του δεξιού εξτρεμιστικού και εθνικιστικού κινήματος Issuikai, εκπρόσωποι
του ουγγρικού Jobbik, του βελγικού
Vlaams Belang, του βρετανικού Εθνικού Κόμματος και του αυστριακού FPÖ,
επισκέφθηκαν το μνημείο Yasukuni στο
Τόκιο. Στο μνημείο αυτό τιμούνται οι πεσόντες του ιαπωνικού στρατού από το
1868. Οι επιθετικοί πόλεμοι της Ιαπωνίας, οι περίοδοι κατοχής και τα φρικτά
εγκλήματα πολέμου παρουσιάζονται
εκεί σαν «ιεροί πόλεμοι» και τιμούνται οι
εγκληματίες πολέμου. 86
Η Marine Le Pen είναι Μέλος του ΕΚ
από το 2004. Παρά το γεγονός ότι, σε
αντίθεση με τον πατέρα της, αποφεύγει οποιαδήποτε χοντροκομμένη ρατσιστική και αντισημιτική προπαγάνδα,
προκειμένου να βρίσκει απήχηση στους
ψηφοφόρους της αστικής τάξης, ούτε
κι αυτή κρύβει τις ρατσιστικές της αντιλήψεις. Συνέκρινε τις προσευχές των
μουσουλμάνων στο δρόμο με την κατοχή της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου:
«Μπορεί να μην υπάρχουν τανκς
και στρατιώτες, παρ’ όλα αυτά πρόκειται για ένα είδους κατοχής.» 87
Η μήνυση που ακολούθησε με την κατηγορία υποκίνησης φυλετικού ρατσισμού
είναι το τίμημα για την υποστήριξη εκείνων μέσα στο κόμμα που θεωρούν ότι η

εκσυγχρονιστική γραμμή και η στροφή
του κόμματος στη λαϊκιστική δεξιά ξεπέρασε τα όρια. Η μεταβολή της κομματικής γραμμής από ανοιχτά ακροδεξιό
κόμμα σε κόμμα της λαϊκιστικής δεξιάς
εκφράζεται επίσης και στο φαινόμενο
του αντισημιτισμού. Το να θέλει να επισκεφτεί η Marine με αντιπροσωπεία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Ισραήλ
ήταν κάτι αδιανόητο για το πατέρα της.
Ωστόσο, κατά την προετοιμασία του ταξιδιού κηρύχθηκε persona non grata.
Ένας εβραϊκός ραδιοσταθμός στο Παρίσι την είχε καλέσει σε συνέντευξη το
Μάρτιο του 2011, η οποία ακυρώθηκε μετά από πλήθος διαμαρτυριών. Η
Marine αντέδρασε στην ακύρωση της
πρόσκλησης ανακοινώνοντας την επαναλειτουργία του «κύκλου Εβραίων πατριωτών» του FN, προκειμένου να προβάλει μια «αυθεντική» αντιγνωμία στις
διαμαρτυρίες εβραϊκών οργανώσεων. 88
Αν και ο αντισημιτισμός του πατέρα της
σίγουρα δεν είχε εξαλειφθεί πλήρως,
υποχώρησε πίσω από το παραπέτασμα
του αντιμουσουλμανικού ρατσισμού. Για
το λόγο αυτό, της δίδεται η δυνατότητα,
σε αντίθεση με τον πατέρα της, να κατονομάζει το ολοκαύτωμα ως ένα από τα
«χειρότερα εγκλήματα της ιστορίας». 89
Πολιτικά ακολουθεί τη γραμμή του κόμματος FN από τα μέσα της δεκαετίας του
1990. Εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο μη ελεγχόμενης μετανάστευσης, είναι υπέρ της κατάργησης του ευρώ και
της Συνθήκης του Σένγκεν και καταφέρεται κατά της παγκοσμιοποίησης και
των αμερικανικών ομίλων εταιρειών.

και εκπροσωπεί την ακροδεξιά πτέρυγα
του κόμματος. Προσχώρησε στο FN τη
δεκαετία του 1980 και ως πανεπιστημιακός καθηγητής ιαπωνικής γλώσσας και
πολιτισμού, ανήκει στις λίγες εξέχουσες
προσωπικότητες διανοουμένων που
έχει να επιδείξει το κόμμα. Αποτέλεσε
ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά και πρόεδρος της βραχύβιας παράταξης «Ταυτότητα, Παράδοση, Κυριαρχία» (ITS).
Ο Gollnisch χαρακτήρισε την αντιρατσιστική ιδεολογία ως «πνευματικό AIDS»
και είχε μακροχρόνια αντιδικία, λόγω
αποκήρυξης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Το 2004, στο πλαίσιο μιας
συνέντευξης τύπου για τη λεγόμενη έκθεση Rousso, η οποία εξετάζει τις πολιτικές αντιλήψεις επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Λυών, δήλωσε:

νια. Το 2007, καταδικάστηκε σε χρηματικό πρόστιμο και ποινή με αναστολή.
Το 2009, η απόφαση του Ακυρωτικού
Δικαστηρίου ανακλήθηκε. Στόχος τέτοιου είδους δηλώσεων που κινούνται
στα όρια της αξιόποινης πράξης, είναι
να τραβήξουν την προσοχή, ούτως
ώστε να προωθείται η επανειλημμένη
προβολή των θέσεων των εν λόγω προσώπων στα ΜΜΕ. Αυτό αποδεικνύουν
και οι δηλώσεις του Jean-Marie Le Pen
για τις παραλείψεις σε ό,τι αφορά στην
«ανισότητα των φύλων» και στις τεράστιες αντιδράσεις που προκλήθηκαν
στα ΜΜΕ με αυτήν την αφορμή:

«Δεν υπάρχει κανένας σοβαρός
ιστορικός που να επιδοκιμάζει πλήρως τα συμπεράσματα της Δίκης
της Νυρεμβέργης. Εννοώ, ότι η συζήτηση για το δράμα των στρατοπέδων συγκέντρωσης πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Οι ιστορικοί έχουν
το δικαίωμα να διεξάγουν συζητήσεις για τον αριθμό των νεκρών και
για τον τρόπο με τον οποίο πέθαναν
οι άνθρωποι». 90

Όταν ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ άσκησε εμμέσως κριτική στην απέλαση των
Ρομά υπό την ηγεσία του Sarkozy, ο
Gollnisch επανήλθε με την ακροδεξιά
επιχειρηματολογία του και επιτέθηκε
δημόσια στο Βατικανό:

Το 2005, το πανεπιστήμιο τον απέκλεισε από τις εργασίες του για πέντε χρό-

Ο Bruno Gollnisch είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1989
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«Όποιος θέλει να επιβάλλει στους
άλλους το λεξιλόγιό του, τους επιβάλλει και τις αρχές του.» 91

«Ας εγκατασταθούν οι Ρομά στην
πλατεία του Αγίου Πέτρου […] και τα
ξαναλέμε.» 92
Ο Bruno Gollnisch συμμετείχε επίσης
στο ταξίδι στο Τόκιο για την επίσκεψη
του μνημείου Yasukni.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΕΛΛΑΔΑ
Αναλογικό εκλογικό σύστημα
Κατώτατο εκλογικό όριο 3%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μετά τη μεταπολίτευση το 1974 και την
κατάρρευση του στρατιωτικού καθεστώτος, επανεμφανίστηκαν ακροδεξιά κόμματα στο πολιτικό προσκήνιο. Το 1979,
ιδρύθηκε το Ενιαίο Εθνικιστικό Κίνημα
(ΕΝΕΚ), το οποίο δεν διαδραμάτισε
όμως κάποιο σημαντικό ρόλο στις εκλογικές αναμετρήσεις, μέχρι και τη διάλυσή
του το 1989. Επίσης στο περιθώριο του
κοινοβουλευτικού σκηνικού παρέμεινε
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η Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕΝ), που
μετά βίας κατείχε μια έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ του 1984 και
1989, και συγκέντρωνε ποσοστό μικρότερο του 1% των ψήφων. Η Ένωση είναι
ανενεργή από το 1996. Ο ευρωβουλευτής της ΕΠΕΝ, Σπυρίδων Ζουρνατζής,
υπήρξε συνιδρυτής της πρώτης ακροδεξιάς πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της «Ομάδας Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς» το 1984.
Το «Ελληνικό Μέτωπο» που ιδρύθηκε
το 1994, προσπάθησε να προσελκύσει
κυρίως νεώτερα μέλη της ΕΝΕΚ και της
ΕΠΕΝ. Το Ελληνικό Μέτωπο, το οποίο
διατηρούσε στενές επαφές με το Εθνικό
Μέτωπο της Γαλλίας, παρά το ότι προκαλούσε διαρκώς με διαμαρτυρίες του
κατά των μεταναστών που έβρισκαν δημόσια απήχηση, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτή την επίδραση σε εκλογικές
επιτυχίες. Κατόπιν απόφασης του κόμματος, το Ελληνικό Μέτωπο διαλύθηκε
το 2005 και τα μέλη του εντάχθηκαν στο
Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό (ΛΑΟΣ)
που ιδρύθηκε το 2000. Ιδρυτής και μέχρι σήμερα πρόεδρος του κόμματος
είναι ο δημοσιογράφος Γεώργιος Καρατζαφέρης, ο οποίος ίδρυσε το ΛΑΟΣ ως
αντίδραση στη διαγραφή του από το φιλελεύθερο συντηρητικό κόμμα της Νέας
Δημοκρατίας (ΝΔ). Υπαινίχθηκε ότι ένα
κομματικό στέλεχος της ΝΔ είναι ομοφυλόφιλος και ότι διατηρούσε σχέση με τον
πρώην πρωθυπουργό Καραμανλή. 93 Ο
Καρατζαφέρης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2004 εώς το
2007, έκανε αισθητή την παρουσία του
με αντισημιτικές δηλώσεις και σχόλια
ιστορικού αναθεωρητισμού. Κατά την
ίδρυση του κόμματός του, ο Καρατζαφέ-
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ρης δήλωσε:
«Είμαστε οι μόνοι γνήσιοι Έλληνες.
Δεν είμαστε ούτε Εβραίοι, ούτε ομοφυλόφιλοι, ούτε κομμουνιστές.» 94
Σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις
της 11ης Σεπτεμβρίου 2011 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, ο έλληνας βουλευτής αναφέρθηκε σε γνωστές από
παλιά θεωρίες συνωμοσίας:
«4.000 Εβραίοι που εργάζονταν
στους Δίδυμους Πύργους, δεν πήγαν στη δουλειά τους την ημέρα των
επιθέσεων.» 95
Για τον Καρατζαφέρη, , ο οποίος είναι
και εκδότης της ελληνικής μετάφρασης
«Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών»,
το ολοκαύτωμα αποτελεί απλά μια συλλογή «παραμυθιών για το Άουσβιτς
και το Νταχάου». 96 Σε ένα άρθρο του
στην κομματική εφημερίδα Άλφα Ένα
το 2009, εξέθεσε την άποψή του για τη
σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Είπε ότι οι Εβραίοι διαπράττουν
σήμερα τις ίδιες αποτρόπαιες δολοφονίες που διέπραξαν και οι ναζιστές δολοφόνοι τους. Στη συνέχεια αναφέρεται σε
μια «πιθανή συνύπαρξη» με Εβραίους:
«Με μια μικρή προσπάθεια, θα
ήταν δυνατόν να τους συμπεριλάβουμε [τους Εβραίους] σε μια κοινωνία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης
και κατανόησης. Είναι δύσκολο να
προσπαθήσουμε κάτι τέτοιο με μια
φυλή που ΣΤΑΥΡΩΣΕ το Θεό τη μια
και μοναδική φορά που ήρθε στη
Γη. Ωστόσο, πρέπει να προσπαθή-

σουμε. Δεν γνωρίζουν το κακό ΠΟΥ
ΚΑΝΟΥΝ. Ο ΘΕΟΣ, το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΥΜΑ τους, μας θυμίζει πάντα:
‘ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ’» 97
(τονισμός και προσθήκη στο πρωτότυπο)
Κι άλλοι πολιτικοί του ΛΑΟΣ έχουν εκφράσει ξενοφοβικές και αντισημιτικές
αντιλήψεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης,
πρώην Υφυπουργός στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, πιστεύει ότι «οι Εβραίοι»
έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους τις
τράπεζες και τώρα προσπαθούν να
καταλάβουν την Ελλάδα, πράγμα που
πρέπει να αποτραπεί. 98 Το ΛΑΟΣ είναι
ένα ρατσιστικό, αντισοσιαλιστικό και
ομοφοβικό κόμμα. Είναι ενάντια της παγκοσμιοποίησης, κατά της ένταξης της
Τουρκίας στην ΕΕ και εκπροσωπεί έναν
εθνοτικό εθνικισμό. Στο επίκεντρο των
επιθέσεων είναι συχνά οι μετανάστες,
κυρίως οι Αλβανοί. Επιπρόσθετα, λόγω
του χριστιανορθόδοξου προσανατολισμού του, το κόμμα τάχθηκε υπέρ της
προσέγγισης της Ελλάδας με τη Σερβία
και τη Ρωσία και απορρίπτει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 99 Το 2007, το ΛΑΟΣ
ήταν το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που
συμμετείχε στο ελληνικό κοινοβούλιο
μετά το τέλος της δικτατορίας και συγκέντρωσε 3,8% των ψήφων. Στις εκλογές
του 2009, βελτίωσε ελαφρά το ποσοστό
του λαμβάνοντας 5,6% και συμμετείχε
στην κυβέρνηση Παπαδήμου από το
2011 ως τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη με τέσσερις υπουργούς. Το Φεβρουάριο του 2012, το ΛΑΟΣ δεν υποστήριξε
την κυβέρνηση στα μέτρα λιτότητας που
λήφθηκαν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στις εκλο-

γές που ακολούθησαν, συγκέντρωσε
2,9% και δεν μπόρεσε να υπερβεί το
εκλογικό όριο του 3 τοις εκατό. Η Ελλάδα βρίσκεται σε βαθιά οικονομική και
κοινωνική κρίση, λόγω της ευρωπαϊκής
οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις για
κυβέρνηση συνασπισμού μετά τις εκλογές το Μάιο του 2012 απέτυχαν και στις
τελευταίες εκλογές τον Ιούνιο του 2012,
το ΛΑΟΣ δεν μπόρεσε να μπει στη βουλή παρουσιάζοντας αισθητή μείωση στο
ποσοστό του, έχοντας συγκεντρώσει
1,5% των ψήφων.
Η απροκάλυπτα νεοναζιστική και ρατσιστική Χρυσή Αυγή (ΧΑ) ανήκει στα
ακροδεξιά κόμματα της Ελλάδας με
τη μακροβιότερη ιστορία. Ιδρύθηκε το
1985, είναι εγγεγραμμένο κόμμα από το
1993 και θεωρεί ότι ανήκει στην εθνικοσοσιαλιστική παράδοση.100 Είναι κατά
της παγκοσμιοποίησης, υποστηρίζει την
«Ευρώπη των Εθνών» και ονειρεύεται
μια Μεγάλη Ελλάδα που θα εκτείνεται
προς τη Δύση μέχρι την Αδριατική Θάλασσα. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με
τη Χρυσή Αυγή, η ΠΓΔΜ και η Αλβανία
πρέπει να διαλυθούν και να αποτελέσουν μέρος μιας Μεγάλης Σερβίας.101
Ο εθνικισμός της Χρυσής Αυγής προσανατολίζεται στην καθολική-ορθόδοξη
πίστη. Το κόμμα ορίζει στα πιστεύω του
τα ακόλουθα:
«Μόνο ο 100% ορθόδοξος Έλληνας
είναι άξιος να λέγεται Έλληνας, επειδή έχει ‘σπαρτιάτικο’ αίμα στις φλέβες του. Οι πρόγονοί μας έχασαν τη
ζωή τους για την ορθόδοξη πίστη.»
102
[τονισμός στο πρωτότυπο]
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Οπαδοί της ΧΑ έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν για την εκτεταμένη χρήση βίας και τις ένοπλες επιθέσεις
κατά πολιτικών αντιπάλων, μεταναστών
και εθνικών μειονοτήτων. Παράλληλα,
βασίζονται στις σχέσεις μεγάλης συμπάθειας που έχουν αναπτυχθεί με κύκλους
της αστυνομίας. Μετά το θανάσιμο πυροβολισμό ενός αγοριού με αριστερές
πεποιθήσεις από έναν αστυνομικό το
2008, έλαβαν χώρα εκτεταμένα επεισόδια στην Ελλάδα. Βιντεοσκοπήσεις των
επεισοδίων δείχνουν μεγάλες ομάδες
κουκουλοφόρων δεξιών εξτρεμιστών
στα μέτωπα της αστυνομίας και σε επιθέσεις σε νέους της αριστεράς.103 Οι
οπαδοί της ΧΑ συμμετείχαν επίσης στα
μαζικά επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το 2011. Για πολλές
εβδομάδες, νεοναζί κυνηγούσαν μετανάστες στους δρόμους και λεηλατούσαν μαγαζιά μεταναστών. Ένας νέος
21 ετών μαχαιρώθηκε και έχασε τη ζωή
του.104 Στις κοινοβουλευτικές εκλογές το
Μάιο του 2012, η ΧΑ πέρασε για πρώτη
φορά το εκλογικό όριο του 3%, συγκεντρώνοντας ποσοστό 6,9% και μπήκε
στο εθνικό κοινοβούλιο. Στις εκλογές του
Ιουνίου του 2012, μπόρεσε να διατηρήσει αυτό το ποσοστό. Σε τοπικό επίπεδο
το κόμμα κατέγραφε εκλογικές επιτυχίες
εδώ και πολύ καιρό. Στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης το 2010, η ΧΑ έλαβε στην Αθήνα 5,3% των ψήφων με το
σύνθημα «Αφήστε μας να κάνουμε την
Αθήνα πάλι ελληνική», ενώ σε ορισμένες συνοικίες της πόλης το κόμμα κατάφερε να συγκεντρώσει ακόμα και 20%.
Στην προεκλογική εκστρατεία το κόμμα
δεν επικεντρώθηκε τόσο στη γνωστή
ξενοφοβική ρητορική των προηγούμε-

55 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ

νων χρόνων, αλλά καταφέρθηκε κυρίως
κατά της πολιτικής ελίτ και του διεφθαρμένου κατεστημένου. Η πρωτοβουλία
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) που ήταν στην κυβέρνηση
μέχρι τις εκλογές στις αρχές του 2012,
καταδεικνύει ότι τα κατεστημένα κόμματα λαμβάνουν ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη
τη ΧΑ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Χρυσοχοΐδης διέταξε τη σύλληψη των παράνομων μεταναστών σε ολόκληρη τη
χώρα και τον εγκλεισμό τους σε νέους
καταυλισμούς παραμονής μέχρι την
απέλασή τους. Η ΧΑ σχολίασε ειρωνικά
αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον που προέκυψε για το «πρόβλημα των ξένων»:
«Αν μπούμε στο κοινοβούλιο, μπορεί τα κόμματα του κατεστημένου να
φορέσουν τις κουκούλες της ΚουΚλουξ-Κλαν και να κυνηγάνε παράνομους μετανάστες» 105
Όπως συνέβη και σε πολλές άλλες χώρες, η ΧΑ κατάφερε ήδη με τις πρώτες
εκλογικές της επιτυχίες να πιέσει την
κυβέρνηση να καταστήσει αυστηρότερη
την πολιτική της απέναντι στους μετανάστες. Αντί να γίνει μνεία σε κοινωνικούς
και οικονομικούς παράγοντες ως αιτίες
για τις συγκρούσεις και την εγκληματικότητα και να καταδικαστεί η προπαγάνδα κατά των μεταναστών, παρατηρείται
μετατόπιση προς τις θέσεις της ΧΑ με
την ελπίδα ότι θα κερδηθούν ψήφοι. Η
ΧΑ διατηρεί στενές επαφές με νεοναζί
διεθνώς, συμπεριλαμβανομένου και του
γερμανικού NPD. Ωστόσο, οι σχέσεις
αυτές επιδεινώθηκαν πρόσφατα λόγω
ανθελληνικών δηλώσεων του NPD στο
πλαίσιο της οικονομικής βοήθειας.106

Το Φεβρουάριο του 2012, ιδρύθηκε το
δεξιό λαϊκιστικό κόμμα «Ανεξάρτητοι
Έλληνες» (ΑΝΕΛ). Εκφράζεται κυρίως
με αντιγερμανικά συνθήματα κατά των
μέτρων λιτότητας, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης.107 Στις κοινοβουλευτικές εκλογές, λίγο μετά την ίδρυση του

κόμματος, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έλαβαν 10,6% των ψήφων και έγιναν τέταρτο κόμμα σε κοινοβουλευτική δύναμη.
Στις εκλογές του Ιουνίου, οι ΑΝΕΛ έχασαν σημαντικό μέρος από τη δύναμή
τους εφόσον συγκέντρωσαν 7,5% των
ψήφων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ελλάδα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ

ΝΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΑ

*15.02.1946 στην Καλαμάτα. Πτυχίο Νομικής Σχολής. 1971 Δικηγόρος και νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων. 2003 Νομικός σύμβουλος
του ΛΑΟΣ. Από το 2009 Μέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολιτική ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας
και Δημοκρατίας», συμμετοχή σε
επιτροπές: Αλιεία (αναπληρωτής),
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
(μέλος), Αναφορές (μέλος).

*30.06.1947 στη Λαμία. Πολιτική
ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και
Δημοκρατίας»
Ταμίας/Αντιπρόεδρος/Μέλος του προεδρείου. Πτυχίο βιομηχανικής ψυχολογίας και οικονομίας της εργασίας. 1989-1993
Πρόεδρος του ΟΑΕΔ. Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Αποκατάστασης Ομογενών Αλβανίας. Αντιπρόεδρος της εταιρείας INTRACOM.
Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων
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«Αθήνα 2004». Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος Κόκκαλη. Εκτελεστική διευθύντρια διεθνούς ανάπτυξης του
Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. 1994-1996 Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο
εθνικό κοινοβούλιο. Μέλος της διεθνούς επιτροπής του Πρύτανη του
Kennedy School of Government του
πανεπιστημίου του Harvard στη Βοστώνη (1998-2009). Από το 2004
επίτιμο μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Αράβων Γυναικών. Υποτροφίες: American Field Service, Ίδρυμα Eisenhower, ΟΟΣΑ και Ίδρυμα
Adenauer. Συμμετοχή σε επιτροπές: Ανάπτυξη (αναπληρώτρια),
Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια
(μέλος), Επιτροπή για τις πολιτικές
προκλήσεις (μέλος).
Στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ΛΑΟΣ συγκέντρωσε 7,1%
των ψήφων και ως εκ τούτου συμμετείχε με δύο βουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Νίκη Τζαβέλα και ο Νικόλας
Σαλαβράκος είναι μέλη της πολιτικής
ομάδας «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας» (EFD).
Η Τζαβέλα εξελέγη για πρώτη φορά
ευρωβουλευτής το 2009 και έγινε Αντιπρόεδρος του EFD. Υπήρξε εισηγήτρια
για την έκθεση «Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ευρυζωνικότητας: Επένδυση στη Ψηφιακά
Τροφοδοτούμενη Ανάπτυξη» και δραστηριοποιήθηκε στους τομείς επιστημονικής και δημοσιονομικής πολιτικής.108
Σήμερα, η Τζαβέλα είναι εισηγήτρια για
την «Έκθεση Σχετικά με τις Βιομηχανι-
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κές, Ενεργειακές και Άλλες Πτυχές του
Σχιστολιθικού Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» και πρόσφατα παρουσίασε
το πρώτο της προσχέδιο στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι η Τζαβέλα, ως εκπρόσωπος ενός αντισημιτικού και ξενοφοβικού
κόμματος, μέχρι στιγμής εργάζεται στα
πολιτικά δρώμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς να υπάρχει κανένας
σχετικός προβληματισμός. Πολιτικοί
άλλων κομμάτων αναφέρονται ιδιαίτερα
επικριτικά για τις πολιτικές θέσεις που
προωθεί η Τζαβέλα, παραδείγματος χάριν ως προς το αέριο σχιστολίθου.109
Παρ’ όλα αυτά, δεν ασκούν κριτική για
το γεγονός ότι πρόκειται για μια ακροδεξιά πολιτικό του ΛΑΟΣ. Εξάλλου,
εκπρόσωποι άλλων κομμάτων επισκέφθηκαν το πρόγευμα-γεύμα που η ίδια
διοργάνωσε τον Απρίλιο του 2011 με
τον Φιλ Αγγελίδη, τον Πρόεδρο της αμερικανικής «Εξεταστικής Επιτροπής για
την Οικονομική Κρίση» (FCIC), ο οποίος είχε λάβει εντολή να εξετάσει τα αίτια
της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης.110
Η περίπτωση της Τζαβέλα καταδεικνύει μια λανθάνουσα διαδικασία απενεχοποίησης της παρουσίας ακροδεξιών
κομμάτων και βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ίδια χρησιμοποιεί το
πολιτικό πλαίσιο που της προσφέρεται
στο Κοινοβούλιο. Σε χρονικό διάστημα
περίπου δυόμισι ετών, η Τζαβέλα προσκόμισε πάνω από 580 κοινοβουλευτικά ερωτήματα στην Επιτροπή ή στο
Συμβούλιο.
Ο Σαλαβράκος είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2009. Ο

Σαλαβράκος επίσης παρουσιάζει πολύ
έντονη δραστηριότητα, έχοντας υποβάλει περισσότερα από 500 κοινοβουλευτικά ερωτήματα. Μαζί με βουλευτές του
Λαϊκού Κόμματος της Δανίας, του FPÖ,
του Vlaams Belang και της Λίγκας του
Βορρά, ο Σαλαβράκος, υπέβαλε μεταξύ
άλλων, πρόταση ψηφίσματος για την
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Προστασίας των Συνόρων Frontex.111
Στην αίτηση αναφέρεται ότι πρέπει να
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τον οργανισμό Frontex, προκειμένου να είναι
σε θέση να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά στα επείγοντα καθήκοντά του.
Ένα σχόλιο του Andreas Mölzer (FPÖ,

βλ. έκθεση Αυστρίας) καθιστά σαφή τον
τρόπο με τον οποίο θέτουν προτεραιότητες οι βουλευτές του EFD στην ΕΕ,
βάσει του παραδείγματος του αιτήματος
για τον οργανισμό Frontex:
«Προκειμένου να ενισχυθεί ο
Frontex, ο οποίος είναι ένας από
τους ελάχιστους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουν νόημα, θα
μπορούσε να καταργηθεί π.χ. ο
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο σκοπός του οποίου συνίσταται στην προώθηση περίεργων
αριστερών φρονημάτων.» 112

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΙΤΑΛΙΑ
Αναλογικό εκλογικό σύστημα βάσει
λίστας
Κατώτατο εκλογικό όριο 4%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Το νεοφασιστικό Movimento Sociale
Italiano (MSI, στα ελληνικά ‘Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα’) ιδρύθηκε στην Ιταλία το
1946. Σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά
κράτη, το κόμμα αυτό είχε από την πρώτη στιγμή επιτυχία στις εκλογές και εκπροσωπούνταν στην ιταλική βουλή. Το
MSI ιδρύθηκε από φασίστες και πρώην
μαχητές της Ιταλικής Κοινωνικής Δημοκρατίας. Το 1948, το MSI συγκέντρωσε
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2% των ψήφων στις εκλογές για την ιταλική βουλή και στη συνέχεια κατάφερε
να σταθεροποιήσει τα ποσοστά του περίπου στο 5% με εν μέρει σαφείς αποκλίσεις προς τα πάνω μέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του 1990. Το MSI εκπροσωπούνταν με βουλευτές του σε κάθε βουλευτική περίοδο του κοινοβουλίου μέχρι
τη διάλυση του κόμματος και την ίδρυση
των κομμάτων Alleanza Nazionale (AN)
και Fiamma Tricolore (FT) το 1995.113
Το MSI συγκέντρωνε ποσοστό μέχρι
και 15% στο νότιο τμήμα της Ιταλίας.
Στους κόλπους του κόμματος είχαν
επίσης ενσωματωθεί και οπαδοί βίαιων και τρομοκρατικών ομάδων, όπως
ο Pino Rauti. Ο Rauti ήταν πρόεδρος
του MSI από το 1990 μέχρι το 1991,
ενώ το 1995 ίδρυσε το FT και το 2004
το νεοφασιστικό κόμμα Movimento Idea
Sociale. Ήδη το 1956, είχε ιδρύσει την
οργάνωση Ordine Nuovo (στα ελληνικά ‘Νέα Τάξη’), η οποία είχε την ευθύνη
για πολλές βομβιστικές επιθέσεις στις
δεκαετίες του 1960 και 1980. Ο Giorgio
Almirante, συνιδρυτής και για πολλά
χρόνια πρόεδρος του MSI, υπήρξε εκδότης της ρατσιστικής και αντισημιτικής
εφημερίδας La difesa della razza (στα
ελληνικά ‘Η Υπεράσπιση της Φυλής’),
εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής πτέρυγας του κόμματος, ενώ από το 1979
μέχρι και το θάνατό του,ήταν Μέλος του
ΕΚ. Την περίοδο 1957-1960, το MSI
υποστήριζε μια μειοψηφική κυβέρνηση
της καθολικής Democrazia Cristiana
(DC, στα ελληνικά ‘Χριστιανική Δημοκρατία’) και κατά συνέπεια βρισκόταν
σταθερά σε κοινοβουλευτική απομόνωση μέχρι τη δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια διαπιστώνεται μια κατά κάποιον

τρόπο προσαρμογή στην αντιμετώπιση
του MSI. Χωρίς να έχει υποστεί κάποια
ιδεολογική αλλαγή, το MSI έβγαινε σταδιακά από την πολιτική απομόνωση και
γινόταν αποδεκτό από άλλα κόμματα,
τα οποία όμως διατηρούσαν μια σχετική
απόσταση από αυτό.114 Μετά από μια
σύντομη συμμετοχή στην κυβέρνηση
τη χρονική περίοδο 1994-1995 με τον
εκλογικό συνασπισμό που αποτελείτο
από το MSI, τη Λίγκα του Βορρά και το
κόμμα Forza Italia, το οποίο ίδρυσε ο
επιχειρηματίας των ΜΜΕ και δισεκατομμυριούχος Silvio Berlusconi, το κόμμα
διαλύθηκε λόγω διαφορών σε θέματα
πολιτικού προσανατολισμού. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν το 1995 το κόμμα
Alleanza Nazionale (ΑΝ, στα ελληνικά
‘Εθνική Συμμαχία’), το οποίο ακολου-
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θούσε μετριοπαθή εθνικοσυντηρητική
γραμμή, και το νεοφασιστικό Fiamma
Tricolore (στα ελληνικά ‘Τρίχρωμη Φλόγα’). Το 2009, τα κόμματα AN και Forza
Italia συγχωνεύτηκαν στο Popolo della
Liberta (PdL, στα ελληνικά ‘Λαός της
Ελευθερίας’), κόμμα που βρισκόταν
υπό την ισχυρή επιρροή του Berlusconi.
Ήδη το Δεκέμβριο του 1989, ιδρύθηκε
το τοπικιστικό και λαϊκιστικό δεξιό κόμμα Lega Nord per l’indipendenza della
Padania (στα ελληνικά ‘Λίγκα του Βορρά
για την Ανεξαρτησία της Παδανίας’). Η
Λίγκα του Βορρά δραστηριοποιείται κυρίως στη Βόρεια Ιταλία και υποστηρίζει
την απόσχιση ή τουλάχιστον την αυτονομία του βόρειου τμήματος της Ιταλίας.
Η πολιτική του ταυτότητα βασίζεται στην
πεποίθηση ότι όσοι κατάγονται από τη
Βόρεια Ιταλία ανήκουν σε μια ιδιαίτερη
εθνοτική φυλή (παδανικός εθνικισμός),
η οποία είναι κατά κάποιον τρόπο ανώτερη των Ιταλών της Νότιας Ιταλίας. Η
Νότια Ιταλία, και κυρίως η Ρώμη, θεωρούνται καταφύγιο της διαφθοράς και
της εγκληματικότητας. Πεποίθησή τους
είναι επίσης ότι ο πλούτος που παράγεται στο Βορρά, σπαταλιέται στο Νότο.
Στρέφονται εναντίον τους και τους χαρακτηρίζουν ως «το τέρας του ιταλικού
εθνικού κράτους ή οι τεμπέληδες του
Νότου» και υποστηρίζουν ότι «τους
ταΐζουν λεφτά».115 Στο ίδιο πνεύμα, το
λαϊκιστικό πρόγραμμα του κόμματος,
πέρα από την κριτική στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, υπογραμμίζει την εναντίωσή
του στη μετανάστευση που διέπεται
από ρατσιστικά κίνητρα και, προπαντός, τον κοινωνικό προστατευτισμό
της Βόρειας Ιταλίας. Η καλά εδραιωμέ-
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νη στην περιφέρεια Λίγκα υποστηρίζει
πολιτικά την προστασία του πολιτισμού,
της γλώσσας και της οικονομίας της Βόρειας Ιταλίας. Προπαγανδίζει τη λήψη
σκληρών μέτρων στον τομέα της εγκληματικότητας και απορρίπτει την είσοδο
μεταναστών στην Ιταλία, κυρίως από μη
δυτικά κράτη. Για παράδειγμα, γίνονται
συχνά εκστρατείες κατά της ανέγερσης
τζαμιών, όπου χρησιμοποιούνται γουρούνια πάνω στις πιθανές οικοδομήσιμες τοποθεσίες των τζαμιών, με σκοπό
να τονίσουν τη «θρησκευτική μόλυνση».
Η Λίγκα είναι αντίθετη με την περαιτέρω
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από εθνικό
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι υπέρ
της δημιουργίας μιας «Ευρώπης των
Περιφερειών». Παρουσιάζει αποσπασματικά σημαντικές επιτυχίες στις περιφερειακές εκλογές, ενώ στη Λομβαρδία
λαμβάνει 15-17% των ψήφων σε μόνιμη βάση από τη δεκαετία του 1990. Το
2010, στη Βενετία συγκέντρωσε το μέχρι σήμερα καλύτερο εκλογικό της αποτέλεσμα, λαμβάνοντας ποσοστό 35,2%.
Στις εθνικές εκλογές της δεκαετίας του
1990, το ποσοστό της Λίγκας κυμαινόταν μεταξύ 8-10%. Μετά από μια σύντομη πτώση που παρουσίασε από το
2001 μέχρι το 2006, το 2010 κατάφερε
να επανέλθει, λαμβάνοντας 8,3% των
ψήφων. Στο πλαίσιο της συμμετοχής
της στην πρώτη κυβέρνηση Berlusconi
το 1995, η Λίγκα ανέλαβε συνολικά πέντε υπουργεία, μεταξύ των οποίων το
Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας. Ο συνασπισμός άντεξε
μόνο λίγους μήνες. Μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης, η Λίγκα προσχώρησε στην αντιπολίτευση. Επανήλθε στη
δεύτερη κυβέρνηση του Berlusconi από

το 2001 μέχρι το 2006 και ξανά από το
2008 εώς το 2011. Στις εθνικές εκλογές,
η πολιτική της ατζέντα βασίζεται κυρίως
στο φόβο της αποξένωσης που οφείλεται στο υπερβολικό ποσοστό μεταναστών και στην εισροή μεταναστών, χρησιμοποιώντας ξενοφοβικά συνθήματα.
116
Η Λίγκα θεωρεί ότι η Ιταλία βρίσκεται
αυτή τη στιγμή σε «ευρωπαϊκό οικονομικό πόλεμο» και ελπίζει σε μια πιθανή
πτώχευση της Ιταλίας, προκειμένου να
γίνει επαναδιαπραγμάτευση των ευρωπαϊκών συνθηκών και μια γεωπολιτική
αναδιάρθρωση.
Το Δεκέμβριο του 2011, ο ηγέτης του
κόμματος, Umberto Bossi, παρουσίασε
ένα χάρτη όπου απεικονιζόταν η Βόρεια
Ιταλία μαζί με τη Βαυαρία και την Αυστρία ως αυτόνομη ευρωπαϊκή μακροπεριοχή. Ο Bossi είναι βέβαιος:
«Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα παρουσιαστούμε εμείς οι κάτοικοι της Παδανίας ως νικηφόρος
λαός, αφού είχαμε προβλέψει εδώ
και χρόνια ότι η Ευρώπη, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα υπό την παρούσα δομή, θα διαλυόταν. Η Ιταλία θα
καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην πλευρά των ηττημένων.» 117
Για να υποστηρίξουν αυτή τη θέση, οι ευρωβουλευτές της Λίγκας, Mara Bizzotto

και Mario Borghezio, διέδωσαν τη φήμη
ότι η Γερμανία έχει ήδη εγκαταλείψει το
ευρώ και ότι τυπώνονται και πάλι γερμανικά μάρκα στην Ελβετία.
Οι επιτυχίες των ακροδεξιών και λαϊκιστικών δεξιών κομμάτων καθώς και η
ομαλή συμμετοχή τους στις πολιτικές
δραστηριότητες είχαν ως υπόβαθρο
τη μετατροπή της Ιταλίας από κλασική
χώρα εξαγωγής μεταναστών σε χώρα
εισροής μεταναστών τη δεκαετία του
1980. Ταυτόχρονα, ξενοφοβικές, αντισημιτικές και ρατσιστικές αντιλήψεις είναι ευρέως διαδεδομένες στην Ιταλία.118
Κυρίως οι κυβερνήσεις Berlusconi είχαν
οξύνει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης σχετικά με τους μουσουλμάνους και τους μετανάστες. Η άσκηση
βίας κατά των μεταναστών και των Ρομά
στην Ιταλία κάθε άλλο παρά εξαίρεση
αποτελεί. Βία ασκούν προπαντός άτομα που ανήκουν σε διάφορες υποκουλτούρες, όπως το νεοφασιστικό δίκτυο
Casa Pound. Το Δεκέμβριο του 2011,
ο δεξιός εξτρεμιστής Gianluca Casseri
σκότωσε στη Φλωρεντία δύο σενεγαλέζους εμπόρους και τραυμάτισε σοβαρά
άλλους τρεις. Ο Casseri ανήκε στο περιβάλλον της οργάνωσης Casa Pound.
Ένας ακτιβιστής της Λίγκας σχολίασε τις
ρατσιστικές δολοφονίες στη Φλωρεντία
λέγοντας: «αυτό είναι καλό, θα έχουμε
δύο στόματα λιγότερα να θρέψουμε.» 119
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ιταλία

Mario Borghezio

Matteo Salvini
*09.03.1973 στο Μιλάνο. 1992 Απολυτήριο λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης. Από το 1997 δημοσιογράφος. 1998 Γραμματέας της Λίγκας
του Βορρά του Μιλάνου. 2007 Αναπληρωτής Γραμματέας της Λίγκας
Λομβαρδίας. Από το 1993 δημοτικός σύμβουλος. 2008 βουλευτής.
2004-2006 Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολιτική ομάδα
«Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας». Συμμετοχή σε επιτροπές:
Διεθνές Εμπόριο (αναπληρωτής),
Εσωτερική Αγορά και Προστασία
Καταναλωτών (μέλος).
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*03.12.1947 στο Τορίνο. Πτυχίο
Νομικών Επιστημών. 1977 Δικηγόρος. 1994-2004 Πρόεδρος της
«Κυβέρνησης της Παδανίας». 2001
Γραμματέας της Λίγκας του Βορρά
του Πεδεμοντίου. 2001 μέλος του
εθνικού συμβουλίου της Λίγκας
του Βορρά. 1990-2001 Δημοτικός
Σύμβουλος του Τορίνο. 1992-2001
Βουλευτής στο ιταλικό κοινοβούλιο. 1994 Υφυπουργός δικαιοσύνης.
2007-2008 Ταμίας της Συμμαχίας
Ανεξάρτητων Δημοκρατών στην Ευρώπη (ADIE). Από το 2001 Μέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολιτική ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας
και Δημοκρατίας». Συμμετοχή σε
επιτροπές: Επιτροπή Εσωτερικής
Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών (αναπληρωτής), Ειδική Επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα,
τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές ενέργειες (μέλος), Πολιτικές Ελευθερίες,
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις (μέλος).

Fiorello Provera
*31.03.1946 στο Vigevano. Πτυχίο
ιατρικής και χειρουργικής με ειδίκευση στην παιδιατρική από το Πανεπιστήμιο της Πάβια. Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών τιμής ένεκεν από
το Πανεπιστήμιο Oradea. 20042009 Πρόεδρος του συμβουλίου
της επαρχίας Sondrio. 1992-1996
Βουλευτής. 1995 Ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου της Βουλής
στη Ρουάντα. 1996-2006 Γερουσιαστής. Εισηγητής στη Γερουσία για
το νόμο κύρωσης της συνθήκης για
τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη. 1992-1994 Μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΟΑΣΕ.
2000-2006 Μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου
της Ευρώπης και της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 2001-2006
Πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων στην ιταλική γερουσία. 2001-2006 Εισηγητής της
εξεταστικής επιτροπής για την παιδεραστία και το εμπόριο ανηλίκων
στην κοινοβουλευτική συνέλευση

του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ιδρυτής και πρόεδρος της οργάνωσης
εθελοντών στον τομέα της συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες
COPAM. Ανώτερος ταξιάρχης του
τάγματος «Αστέρι της Ρουμανίας».
Πολιτική ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας». Συμμετοχή
σε επιτροπές: Βιομηχανία, Έρευνα
και Ενέργεια (αναπληρωτής), Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
(αναπληρωτής), Εξωτερικές Υποθέσεις (αντιπρόεδρος).

Lorenzo Fontana
*10.04.1980 στη Βερόνα. Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών από το
Πανεπιστήμιο της Πάντοβα (2011).
Από το 2000 Υπάλληλος στον Οργανισμό της Έκθεσης της Βερόνα.
(διαχείριση του τμήματος της έκθεσης αγροτικών προϊόντων και στις
δημόσιες σχέσεις με το κοινό). Από
το 2006 δημοσιογράφος και δημοσιολόγος για τον ημερήσιο τύπο
«La Padania». Από το 2002 αναπληρωτής συντονιστής του κινήματος Giovani Padani. Από το 2007
αναπληρωτής γραμματέας της Λίγκας του Βορρά (Επαρχία Βερόνα).
2002-2007 Μέλος του συμβουλίου
εκλογικής περιφέρειας του Δήμου
Βερόνα. Δημοτικός σύμβουλος της
Βερόνα. Πολιτική ομάδα «Ευρώπη
Ελευθερίας και Δημοκρατίας». Συμμετοχή σε επιτροπές: Εξωτερικές
Υποθέσεις (αναπληρωτής), Πολι-
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τικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και
Εσωτερικές Υποθέσεις (αναπληρωτής), Πολιτισμός και Παιδεία (αντιπρόεδρος).

Oreste Rossi
*24.03.1964 στην Alessandria.
1987-1990 Χημικός τεχνικός στην
PPG Industries. Από το 2000 δημοσιογράφος
δημοσιολόγος.
1984-1987 Γραμματέας του κόμματος στην επαρχία Alessandria του
Piemonte Autonomia Regionale.
1987-1989 Μέλος του κόμματος
Piemont Autonomista και από το
1989-1994/2002-2009 μέλος της
Λίγκας του Βορρά Πεδεμοντίου.
2000-2002 πρόεδρος της Λίγκας
του Βορρά του Πεδεμοντίου. 19972000 Μέλος του ομοσπονδιακού
συμβουλίου της Λίγκας του Βορρά. 1993-2001 Εντεταλμένος της
Λίγκας του Βορρά για την Ιταλία.
Από το 1990 δημοτικός σύμβουλος της Alessandria. 1999-2004
δημοτικός σύμβουλος της επαρχίας Alessandria. 2000-2009 Μέλος
του περιφερειακού συμβουλίου της
περιφέρειας Πεδεμοντίου. Από το
2005 Επικεφαλής του κόμματος.
2005 Πρόεδρος του περιφερειακού
συμβουλίου της περιφέρειας Πεδεμοντίου. 1992-2000 Βουλευτής στο
ιταλικό κοινοβούλιο. Πρόεδρος και
αντιπρόεδρος
κοινοβουλευτικών
επιτροπών για τις σχέσεις μεταξύ
ιταλών βουλευτών και βουλευτών
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άλλων χωρών. Από το 2009 Μέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολιτική ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας
και Δημοκρατίας». Συμμετοχή σε
επιτροπές: Εσωτερική Αγορά και
Προστασία Καταναλωτών (αναπληρωτής), Περιβάλλον, Δημόσια
Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων
(μέλος).

Mara Bizzotto
*03.06.1972 στο Bassano del
Grappa (VI). Απολυτήριο λυκείου
τεχνικο-οικονομικής κατεύθυνσης
από το ίδρυμα «Luigi Einaudi» στο
Bassano del Grappa. Πρώην συνέταιρος σε δύο γραφεία λογιστώνφοροτεχνικών στο Bassano del
Grappa και Cartigliano, νυν ελεύθερη επαγγελματίας. 1993 Προσχώρηση στη Λίγκα του Βορρά.
Από το 2005 γραμματέας πολιτικού
γραφείου της εκλογικής περιφέρειας Bassano del Grappa. 2005
Μέλος της επαρχιακής διοικούσας
επιτροπής του κόμματος της Λίγκας
του Βορρά στην επαρχία Vicenza.
2008 Μέλος της κεντρικής ηγεσίας
της Λίγκας του Βορρά στην περιφέρεια Βένετο, δημοτική σύμβουλος
της περιφέρειας Rosà (VI). Προϊσταμένη στην πρώτη δημοτική διοίκηση της Λίγκας στην περιφέρεια
Vicenza. Το 1993, σε ηλικία μόλις
21 ετών, γίνεται η νεώτερη αντιδήμαρχος στη διοικητική περιφέρεια
του Βένετο. 1997-2004 Επικεφα-

λής του κόμματος της Λίγκας του
Βορρά στο δήμο Rosà, 2004-2009
Επικεφαλής του κόμματος στο δήμο
Tezze sul Brenta (VI). Το 2000 εκλέγεται στο περιφερειακό συμβούλιο
της διοικητικής περιφέρειας Βένετο. Επανεκλογή στις περιφερειακές
εκλογές του 2005. Από το 2009 Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πολιτική ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας». Συμμετοχή
σε επιτροπές: Μεταφορές και Τουρισμός (αναπληρώτρια), Αναφορές
(αναπληρώτρια), Απασχόληση και
Κοινωνικές Υποθέσεις (μέλος).

Francesco Enrico Speroni
*04.10.1946 στο Busto Arsizio.
Σπουδές Νομικής και Πολιτικών
Επιστημών. 1970-1997 Τεχνικός
πτήσεων. 1980-1981 Πρόεδρος
της Ένωσης Τεχνικών Πτήσεων.
1991-1994 Πρόεδρος της Λίγκας
της Λομβαρδίας. 1987 δημοτικός
σύμβουλος του Albizzate, το 1988
του Samarate και από το 1990 του
Busto Arsizio. 1993-2011 Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του
Busto Arsizio. 1990-1991 Πρόεδρος
της επιτροπής θεσμικών θεμάτων.
1997-1999 μέλος του επαρχιακού
συμβουλίου του Varese. 1992-1999
Γερουσιαστής. 1994-1995 Υπουργός Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων.
1989-1994 και από το 1999 Μέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2002-2003 Εκπρόσωπος της Ιταλι-

κής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή
Συνέλευση. 1994-1995 και 19962000 Μέλος της κοινοβουλευτικής
συνέλευσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης και της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Πολιτική ομάδα
«Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας» (αντιπρόεδρος). Συμμετοχή
σε επιτροπές: Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (αναπληρωτής),
Νομικά θέματα (μέλος).

Claudio Morganti
*14.04.1973 στο Prato. Πολιτική
ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και
Δημοκρατίας». Συμμετοχή σε επιτροπές: Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (αναπληρωτής), Προϋπολογισμοί (μέλος).

Giancarlo Scottà
*11.04.1953 στο Vittorio Veneto.
Πολιτική ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας». Συμμετοχή
σε επιτροπές: Ανάπτυξης (αναπληρωτής), Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία
και Ασφάλεια των Τροφίμων (αναπληρωτής), Περιφερειακής Ανάπτυξης (αναπληρωτής), Γεωργία και
Ανάπτυξη της Υπαίθρου (μέλος).
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Στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Λίγκα του Βορρά συγκέντρωσε 10,2% των ψήφων και έλαβε 9 έδρες.
Κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τα
ποσοστά της σε σχέση με τις εκλογές
του 2004 (5,0%). Ο Umberto Bossi ήταν
το πρόσωπο κλειδί της προεκλογικής
εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές, μιας και που ήταν από τα πλέον
δημοφιλή πρόσωπα της Λίγκας και είχε
διετελέσει Υπουργός Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων το 2009 στο υπουργικό συμβούλιο του Berlusconi. Το όνομά του
είχε τεθεί στην κορυφή όλων των εκλογικών καταλόγων σε όλες τις εκλογικές
περιφέρειες. Ακόμη και πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, ήταν βέβαιο ότι ο Bossi
δεν θα έπαιρνε την έδρα. Με τον τρόπο
αυτό, η Λίγκα δεν επένδυσε οικονομικά
σε πολυέξοδες προεκλογικές καμπάνιες
των κορυφαίων υποψηφίων της για τις
ευρωεκλογές.120 Διεξήγαγε έναν αγώνα
ξεκάθαρου ευρωσκεπτικιστικού πνεύματος και χαρακτήρισε την ΕΕ αυτολεξεί
ως «πλάσμα», το οποίο θα έλκει πάνω
του όλο και περισσότερη δύναμη. Υπογράμμισε τις ευρωπαϊκές διαφορές και
απέρριψε την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ένα από τα κεντρικά
θέματα του προεκλογικού αγώνα ήταν
η εκστρατεία κατά της μετανάστευσης.
Τη δημόσια εικόνα του κόμματος χαρακτήριζαν αφίσες που απεικόνιζαν ένα
αυτόχθονα Αμερικανό με το σύνθημα
«Συμβάλατε κι εσείς στη μετανάστευση
και τώρα ζείτε σε προστατευόμενες περιοχές» ή υπερπλήρεις βάρκες με πρόσφυγες υπό τον τίτλο «Σταματήσαμε
την εισβολή».121 Οι Mara Bizzotto, Mario
Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio
Morganti, Fiorello Provera, Oreste
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Rossi, Mateo Salvini, Giancarlo Scotta
και Francesco Enrico Speroni εκπροσωπούν πλέον τη Λίγκα του Βορρά στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι μέλη
της πολιτικής ομάδας «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας». Κρίνοντας
καθαρά από τον αριθμό κοινοβουλευτικών ερωτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Συμβούλιο, κυρίως
οι Bizzotto, Rossi και Provera κατέχουν
κορυφαίες θέσεις σε σχέση με άλλα
μέλη του ΕΚ.122 Με τον τρόπο αυτό, η
Λίγκα του Βορρά θέλει να παρουσιαστεί
στους ψηφοφόρους της ως ελεγκτικός
μηχανισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Στο σημείο αυτό θα γίνει ενδεικτική αναφορά στους ευρωβουλευτές Borghezio,
Provera και Salvini:
Ο Mario Borghezio είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2001.
Ο πρώην βουλευτής του ιταλικού κοινοβουλίου και Υφυπουργός Δικαιοσύνης
έχει καταδικαστεί επανειλημμένα για
αξιόποινες πράξεις με ρατσιστικά κίνητρα, μεταξύ άλλων και για συνέργεια
σε εμπρησμό. Το Ανώτατο Δικαστήριο
της Ιταλίας έκρινε ότι ο Borghezio μαζί
με άλλα έξι μέλη της Λίγκας του Βορρά το 2000 είχαν βάλει αποδεδειγμένα
φωτιά σε σκηνές μεταναστών, οι οποίοι
διανυκτέρευαν στο Τορίνο κάτω από μια
γέφυρα.123 Ο Borghezio σε συζήτηση
της ολομέλειας τον Απρίλιο του 2011
σχετικά με τα μεταναστευτικά κινήματα
από τη Βόρειο Αφρική προς την Ευρώπη και, κυρίως προς την Ιταλία, μίλησε
για εισβολή σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον
Borghezio, ο ιταλικός λαός έχει δικαίωμα
τόσο «στην εθνική του ταυτότητα» όσο

και στο «να αποτρέψει την εισβολή» 124
Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται
αυτά τα δικαιώματα, καθίσταται σαφής
μέσω των δηλώσεών του μερικούς μήνες αργότερα για τις επιθέσεις στο Όσλο
τον Ιούλιο του 2011. Ο Borghezio συγκέντρωσε πάνω του την προσοχή των
ΜΜΕ, όταν δήλωσε:
«Πολλές από τις ιδέες του Anders
Behring Breivik είναι καλές και ορισμένες μάλιστα πολύ καλές. Χρησιμοποιήθηκε ως μέσο. Το γεγονός ότι οι ιδέες του οδήγησαν σε
βία, πρέπει να καταλογιστεί στην
εισβολή των μεταναστών. […] Το
Όχι στην πολυφυλετική κοινωνία,
η σκληρή κριτική στη δειλία της Ευρώπης, που φαίνεται ότι έχει συνθηκολογήσει στην ισλαμική εισβολή, η
ανάγκη χριστιανικής απάντησης στο
στυλ των Ναϊτών, η οποία είναι χαρακτηριστική της ταυτότητάς μας, ο
κατακλυσμός των ιδεών της παγκοσμιοποίησης, αποτελούν ήδη κοινό
κληροδότημα των Ευρωπαίων».125
Αν και ορισμένοι φίλοι του κόμματος αποστασιοποιήθηκαν από τον
Borghezio, άλλοι τήρησαν αλληλέγγυα
στάση. Ο κομματικός σύντροφός του,
Speroni, θεωρεί για παράδειγμα ότι ο
Breivik έδρασε «στην υπηρεσία της υπεράσπισης του δυτικού πολιτισμού».126
Ο κάτοχος δύο διδακτορικών τίτλων
Fiorello Provera είναι Μέλος του ΕΚ
και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων από το 2009.
Δραστηριοποιείται στην καθιέρωση
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με

τη διαχείριση της μετανάστευσης, η
οποία «θα συμπληρώσει την αναπτυξιακή συνεργασία, προσδίδοντάς της
εντονότερο παγκόσμιο χαρακτήρα και
πολιτική διάσταση, που θα περιλαμβάνει τους τομείς της ασφάλειας, της περιφερειακής συνεργασίας, τις διμερείς
συμφωνίες με τις χώρες καταγωγής και
διέλευσης και θα προωθήσει τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
τον εκδημοκρατισμό».127 Αυτοί οι στόχοι
που διατυπώνονται στην «Έκθεση για
τα μεταναστευτικά ρεύματα που οφείλονται στην αστάθεια» και έχουν γίνει
αποδεκτοί από το ΕΚ φέρουν σε μεγάλο
βαθμό και τη σφραγίδα του Provera, ο
οποίος υπήρξε εισηγητής. Ο ρόλος του
Provera αποτελεί ζωντανό παράδειγμα
για τον τρόπο με τον οποίο εκπρόσωποι
των λαϊκιστικών δεξιών κομμάτων προσπαθούν να επηρεάσουν τη πολιτική
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε
να παρουσιάζονται ως σοβαροί και
καταξιωμένοι πολιτικοί. Ο Provera συντάσσει πολλά αιτήματα και ερωτήματα για τους τομείς της προστασίας των
θρησκευτικών μειονοτήτων (εκτός της
ΕΕ), τα δικαιώματα των παιδιών και των
νέων, την προστασία κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
τον εκδημοκρατισμό. Ιδεολογικά θεωρεί
ότι μάχεται κατά της δύναμης των αριστερών κομμάτων, τα οποία αντιτίθενται
στη θρησκεία, στην οικογένεια, στην
παράδοση και στην πατρίδα. «Ο λαός»
έχει υποβαθμιστεί σε μια μάζα καταναλωτών που προωθεί την καταστρεπτική
καπιταλιστική διαδικασία, η οποία υποκινείται από την ΕΕ.128 Πρωτοβουλίες
της Λίγκας του Βορρά υποστηρίζονται
συχνά και από βουλευτές άλλων κομ-
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μάτων. Σε αυτό το πνεύμα, στα τέλη του
2009, ο Provera αιτήθηκε την τοποθέτηση ενός τεράστιου πλακάτ έξω από το
κτίριο του κοινοβουλίου, εις μνήμη της
Neda Agha-Soltan που έχασε τη ζωή
της κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων
στο Ιράν, με τη φωτογραφία της. Η πρωτοβουλία που τελικά δεν στέφθηκε με
επιτυχία, έτυχε μεταξύ άλλων της υποστήριξης βουλευτών όπως του HansGert Pöttering (CDU, πρώην προέδρου
του ΕΚ και του Ιδρύματος KonradAdenauer), του Guy Verhofstadt (Φλαμανδοί Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες,
πρώην πρωθυπουργού του Βελγίου),
του Adrian Severin (Σοσιαλδημοκράτης,
πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ρουμανίας), του Alexander Alvaro (FDP)
και του Morten Messerschmidt (Λαϊκό
Κόμμα Δανίας). Προφανώς, δεν έλαβε
χώρα κάποια κριτική αντιπαράθεση με
τον αιτούντα, λόγω του ότι αυτός ανήκει
σε κόμμα που συγκεντρώνει επάνω του
την προσοχή λόγω των ρατσιστικών δηλώσεων και τάσσεται εναντίον των μεταναστών και του Ισλάμ.

ρούν με το σώμα τους καλυμμένο, κάνουν τμήματα του Μιλάνου να μοιάζουν
με την Καμπούλ και ότι είναι ανόητο να
επιτρέπεται σε άτομα να κυκλοφορούν
έτσι δημόσια, λόγω φόβου πιθανών
τρομοκρατικών επιθέσεων.129 Το 2009,
ως επικεφαλής της Λίγκας στο δημοτικό συμβούλιο του Μιλάνου, ζήτησε από
την επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών
της πόλης του να καθιερώσει υπόγειο
σιδηρόδρομο αποκλειστικά για κατοίκους του Μιλάνου και γυναίκες αντίστοιχα:

Από το 2004 εώς το 2006, ο Matteo
Salvini υπήρξε μη εγγεγραμμένος ευρωβουλευτής και από το 2009 Μέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την
πολιτική ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας
και Δημοκρατίας». Ο Salvini προκαλεί
συχνά αντιδράσεις χάρη στις ρατσιστικές και λαϊκιστικές του δηλώσεις. Το
2004 δήλωσε ότι οι πολλές μπούρκες
και το πλήθος γυναικών που κυκλοφο-

Μετά από σοβαρά επεισόδια μεταξύ Αιγύπτιων και Νοτιοαμερικάνων στο Μιλάνο και το θάνατο ενός νεαρού Αιγύπτιου
το 2010, ο Salvini απαίτησε σκληρά μέτρα σαν «σιδερένια γροθιά»:
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«Έγραψα στην εταιρεία τοπικών
συγκοινωνιών προκειμένου να προορίζει τη χρήση των δυο πρώτων
βαγονιών των υπόγειων σιδηροδρόμων σε γυναίκες, οι οποίες δεν
νιώθουν ασφαλείς, λόγω της κακής
συμπεριφοράς πολλών ξένων. Αν
συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, θα
πρέπει να απαιτούμε ειδικές θέσεις
μόνο για Μιλανέζους, επειδή αποτελούν μειονότητα και συνεπώς πρέπει να προστατευθούν.» 130

«Τώρα πρέπει να γίνουν έλεγχοι και
απελάσεις - σπίτι με σπίτι, όροφο με
όροφο.» 131

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Καθαρό αναλογικό εκλογικό σύστημα. Χωρίς εκλογικές περιφέρειες. Ο
αριθμός ψήφων ανά κόμμα καθορίζει την κατανομή των εδρών στο
κοινοβούλιο. Κατώτατο εκλογικό
όριο 0,67%.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Για πολύ καιρό υπήρχε η άποψη ότι στις
Κάτω Χώρες επικρατούσε κλίμα ανεκτικότητας, ανοιχτό προς τον υπόλοιπο κόσμο. Τα ακροδεξιά κόμματα μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο προσανατολίζονταν
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κυρίως στην υπεράσπιση των συνεργατών του Τρίτου Ράιχ και στην εξύμνηση
αυτού. Ήταν κοινωνικά περιθωριοποιημένα και δεν είχαν αξιόλογη επιρροή
στη διαμόρφωση πολιτικής γραμμής.
Όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, οι
πρώτες εκλογικές επιτυχίες ακροδεξιών
κομμάτων σημειώθηκαν από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Αυτή η ανοδική
τάση στα εκλογικά τους αποτελέσματα
και η ενίσχυση ακροδεξιών υποκουλτούρων συνεχίστηκε τη δεκαετία του
1980. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του
1990, πολιτικοί παράγοντες της λαϊκιστικής δεξιάς κατάφεραν να σημειώσουν
τις πρώτες τους επιτυχίες. Η ολλανδική
κυβέρνηση αντιμετώπιζε αυτή την ενδυνάμωση της ακροδεξιάς με μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα και τη δημιουργία
μιας «υγειονομικής ζώνης» (cordon
sanitaire). Η «απαγόρευση» που τέθηκε σε ακροδεξιούς πολιτικούς σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο από τα δημοκρατικά κόμματα είχε ναι μεν μεγάλη διάρκεια, ωστόσο, η ιδεολογική προσέγγιση
των δεξιών διεκδικήσεων έγινε σχετικά
γρήγορα.132 Ήδη τη δεκαετία του 1990
το δεξιό φιλελεύθερο Λαϊκό Κόμμα για
την Ελευθερία και τη Δημοκρατία ξεκίνησε μια οξεία πολιτική συζήτηση για
ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής
και πολιτικής προσφύγων. Αυτό είχε ως
συνέπεια να οδηγηθούν σε αδιέξοδο τα
ακροδεξιά κόμματα. Από τη μια, η πολιτική καταστολής απαιτούσε από αυτά
μεγαλύτερη μετριοπάθεια στις θέσεις
τους και στις εμφανίσεις τους, ενώ από
την άλλη, πολιτικοί παράγοντες άλλων
κομμάτων προσπαθούσαν να διατηρήσουν ή να προσελκύσουν ψηφοφόρους
με προσαρμογή των θεμάτων τους και
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δημόσια προβολή των ακροδεξιών διεκδικήσεων. Πλέον φαίνεται, ότι η «υγειονομική ζώνη» (cordon sanitaire) σε
ακροδεξιά και λαϊκιστικά δεξιά κόμματα
σε συνέχεια της ενδυνάμωσης λαϊκιστικών δεξιών κομμάτων από το 2001,
απαλείφθηκε πλήρως στον απόηχο της
δολοφονίας του Theo van Gogh το 2004
και των κοινωνικών αναταραχών που
ακολούθησαν.
Το 2010, ο Wilders σημείωσε μια από
τις μεγαλύτερες εκλογικές του επιτυχίες στο πλαίσιο των εκλογών της Κάτω
Βουλής. Το PVV έλαβε 15,5% των ψήφων και σε σχέση με τις εκλογές του
2006, κατέγραψε άνοδο των ποσοστών
άνω του 9%. Το δεξιό φιλελεύθερο Λαϊκό
Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) και το χριστιανοδημοκρατικό Χριστιανοδημοκρατικό Κάλεσμα
(CDA) συμφώνησαν στη δημιουργία
συνασπισμού με την ανοχή του PVV. Ο
πρόεδρος Geert Wilders κατάφερε να
αποσπάσει ορισμένες παραχωρήσεις
ως αντάλλαγμα για την ανοχή αυτή. Για
παράδειγμα, προβλέπονται δραστικά
μέτρα για τη μείωση της μετανάστευσης
από χώρες που δεν ανήκουν στη Δύση.
Αυτή η πολιτική κατάσταση ήταν ιδανική για τον Wilders. Ανάλογα με το θέμα
και το δημόσιο αντίκτυπο που αυτό είχε,
ο Wilders είτε έβριζε την κυβέρνηση,
είτε προβαλλόταν ως μέρος αυτής και
συνεπώς παρουσιαζόταν ως πολιτικός
συμπαίκτης. Στις αρχές του 2012, ο συνασπισμός κατέρρευσε και προγραμματίστηκαν εκλογές για το Σεπτέμβριο.
Ο Geert Wilders οφείλει τη ραγδαία
πολιτική του άνοδο και στους «προκα-

τόχους» του στην λαϊκιστική δεξιά. Ο
Pim Fortuyns είχε θέσει στο επίκεντρο
της πολιτικής του ατζέντας τα θέματα
«αντιμετώπισης» της μετανάστευσης
και των μουσουλμάνων. Με αυτόν τον
τρόπο, οι ακροδεξιές και δεξιές λαϊκιστικές αντιλήψεις διείσδυσαν στην κυρίαρχη τάση της κοινωνίας και σήμερα
δεν προκαλούν σχεδόν καμία αντίσταση, σε αντίθεση με το αντιρατσιστικό
πνεύμα που επικρατούσε μετά τον πόλεμο.133 Μετά το θάνατο του Fortuyn,
το κόμμα του σύντομα διαλύθηκε και ο
Wilders αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να καλύψει το κενό που είχε προκύψει στη
λαϊκιστική δεξιά, θέτοντας τον ευατό
του ως αδιαφιλονίκητη ηγετική φιγούρα. Ο Wilders επίσης εκπροσωπούσε
μια ακραία αντι-ισλαμική κοσμοθεωρία
και χαρακτήριζε το κοράνι φασιστικό βιβλίο. Mε την ταινία του «Fitna» (2008),
o Wilders προκάλεσε μεγάλα κύματα
διαμαρτυρίας σε ισλαμικά κράτη, ενώ
στο πλαίσιο μιας πρόσφατης επίσκεψής
του στο Βερολίνο κατηγόρησε τη γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ (CDU) ότι
μένει άπραγη ως προς την αυξανόμενη
ισλαμοποίηση της Γερμανίας. Στρέφεται
κατά της μετανάστευσης, κυρίως από
μη δυτικές χώρες, απαιτεί την εθνοτική
καταγραφή του πληθυσμού και τοποθετείται ως πολιτικός του «νόμου και της
τάξης», ο οποίος θέλει να αντιμετωπίσει
την εγκληματικότητα με τη χρήση βίας.
Σύμφωνα με τις απόψεις του, οι Κάτω
Χώρες και ολόκληρη η Ευρώπη απειλούνται από πολιτική ισλαμοποίηση.
Το Ισλάμ επιδιώκει να υποδουλώσει τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες και να καθιερώσει ισλαμικές παραδόσεις και νόμους.
Καταξιωμένοι πολιτικοί και ΜΜΕ αδι-

αφορούν για αυτά τα προβλήματα και
πολλές φορές τα προωθούν κιόλας.
Οι ιδέες του Wilders χαρακτηρίζονται
από αυταρχικές και αντιπλουραλιστικές αντιλήψεις, ρατσιστικά και εχθρικά
στερεότυπα. Κατασκευάζει την ύπαρξη
ολλανδικού λαού και ταυτόχρονα αρνείται να εντάξει σε αυτόν κάποια πληθυσμιακά τμήματα. Ως μοναδικό μέλος
του κόμματος PVV, ο Wilders ελέγχει
το κόμμα και επιλέγει προσωπικά τους
εκπροσώπους του κόμματός του σε
οποιεσδήποτε εκλογές. Το πλεονέκτημα
για τον Wilders και το PVV είναι απλό. Ο
Wilders δεν χρειάζεται να ανησυχεί ότι
άτομα έτοιμα να ασκήσουν βία θα προσχωρήσουν στο PVV και έτσι είναι σε
θέση να διατηρήσει καθαρή την εικόνα
του. Επιπλέον, δεν διατρέχει κίνδυνο να
εισρεύσουν μαζικά στο κόμμα του ακροδεξιοί και κατά συνέπεια, να τρομάξει
το λεγόμενο «κέντρο» της κοινωνίας.
Διατηρεί στενές επαφές και με γερμανούς δεξιούς λαϊκιστές: από την εφημερίδα με δεξιό προσανατολισμό ‘Jungen
Freiheit’, το κόμμα ‘Die Freiheit’ που
ίδρυσε ο πρώην βερολινέζος βουλευτής του CDU René Stadtkewitz, το κίνημα πολιτών ‘pax europa’, μέχρι και το
‘Politically Incorrect’ (PI), το δημοφιλές
γερμανικό μέσο των δεξιών λαϊκιστών
και αυτοανακηρυσσόμενων επικριτών
του Ισλάμ. Ο Wilders μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξη των γερμανών
φίλων του. Στόχος είναι να επεκτείνει
σε μια διεθνή ένωση το προς το παρόν
κυρίως εικονικό δίκτυο ‘International
Freedom Alliance’, στο οποίο έχουν δικτυωθεί λαϊκιστές δεξιοί.134 Το ότι η διασύνδεση αυτή αποτελεί πραγματικότητα
σε διεθνές επίπεδο εδώ και καιρό φαί-
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νεται μεταξύ άλλων και από την επίσκεψη του Wilders στην εκδήλωση μνήμης
για την 11η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη
κατόπιν πρόσκλησης του αμερικανικού
weblog ‘Stop Islamization of America’
(SIOA, στα ελληνικά ‘Σταματήστε την
Ισλαμοποίηση της Αμερικής’). Το SIOA
σχολίασε αργότερα την εμφάνιση του
Wilders:
«Όμως, στις πιο σημαντικές στιγμές συγκαταλέγεται η παρουσία
του Geert Wilders, ο οποίος έγινε
δεκτός σαν σπουδαίος ήρωας που
είναι και μίλησε για το πώς η ανέγερση τζαμιού στο Σημείο Μηδέν
θα ήταν ο θάνατος της περήφανης
νεοϋρκέζικης παράδοσης, υπό την
έννοια της ανεκτικότητας που μας
άφησαν ως παρακαταθήκη οι Ολλανδοί.» 135
Πέρα από το αμερικανικό blog υπάρχουν «παραρτήματα» του SIOA σε
Αγγλία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία και
Σουηδία. Γνωρίζονται και αλληλοεκτιμούνται. Ο Wilders οφείλει την άνοδό
του και στα ΜΜΕ. Με τις ενέργειες και
τις δηλώσεις του είναι σε θέση να «σκηνοθετεί» αποτελεσματικά την εικόνα του
στα ΜΜΕ και μπορεί να βασίζεται στο
γεγονός ότι οι «τρομολάγνες» συζητήσεις του για την εγκληματικότητα και την
ασφάλεια αποτελούν αγαπημένο θέμα
των ΜΜΕ, τα οποία τις εκμεταλλεύονται
για μεγάλα ποσοστά τηλεθέασης.
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Το απροκάλυπτα εθνικιστικό, αντισημιτικό και ρατσιστικό κόμμα ‘Nederlandse
Volksunie’, παρόμοιο με το γερμανικό
NPD, δεν ασκεί καμία επιρροή στη χάραξη πολιτικής εντός του εθνικού κοινοβουλίου. Παρ’ όλα αυτά, αποτελεί δεξαμενή για κάθε είδους νεοναζί και τους
προσφέρει υποδομές για να κινούνται
και να επικοινωνούν. Διατηρεί στενές
επαφές με ακροδεξιούς σε άλλα κράτη,
μεταξύ αυτών και στη Γερμανία.
Σε επίπεδο υποκουλτούρας και μέχρι τη
δεκαετία του 1980, οι ακροδεξιές και ρατσιστικές αντιλήψεις και ιδεολογίες για
τις Κάτω Χώρες ήταν μάλλον ένα μεμονωμένο πρόβλημα λίγων, αλλά ιδιαίτερα
βίαιων ακροδεξιών. Σήμερα οι ακροδεξιοί οργανώνονται για παράδειγμα στην
ομάδα ‘Aktiefront Nationale Socialisten’
(ANS) ή στη διεθνή οργάνωση ‘Blood
and Honour’, που έχει απαγορευτεί στη
Γερμανία. Σε συνδυασμό με μικρότερες
ομάδες και ακροδεξιούς ακτιβιστές, το
δίκτυο ‘Blood and Honour’ είναι ένα από
τα μεγαλύτερα και πιο ενεργά δίκτυα
στις Κάτω Χώρες με διασυνδέσεις στο
εξωτερικό. Επιπλέον, η επονομαζόμενη
‘Lonsdale Youth’ διαδραματίζει κάποιο
ρόλο σε διεθνοτικές αντιπαραθέσεις τα
τελευταία χρόνια. Πολλά μέλη της συγκεκριμένης υποκουλτούρας έχουν ξενοφοβικές, ρατσιστικές και ακροδεξιές
αντιλήψεις. Δεν είναι λίγοι που για το
λόγο αυτό μετά από λίγα χρόνια καταλήγουν στην ομάδα ‘Blood and Honour’.
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Κάτω Χώρες

Lucas Hartong

Barry Madlener

Laurence J.A.J. Stassen

Auke Zijlstra

*24.05.1963 στο Dordrecht. 1992
Πτυχιούχος Δημοσίων Σχέσεων.
2006 Πτυχιούχος Θεολογίας. Ανεξάρτητος αρθρογράφος/εκδότης σε
διάφορα περιοδικά και εφημερίδες.
2006 Υποψήφιος βουλευτής του
PVV για την Κάτω Βουλή. Από το
2010 μέλος του ομοσπονδιακού
συμβουλίου της λέσχης αυτοκινήτων ANWB. Από το 2009 διαπιστευμένος βοηθός βουλευτή του PVV
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από
το 2010 Μέλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το PVV. Μη εγγεγραμμένος. Συμμετοχή σε επιτροπές: Έλεγχος του Προϋπολογισμού
(αναπληρωτής), Προϋπολογισμοί
(μέλος).

*06.01.1969 στο Leiden. 1990-2005
Μεσίτης και εκτιμητής. 2006-2009
Μέλος της Κάτω Βουλής. Από το
2009 Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μη εγγεγραμμένος.
Επανεξελέγη βουλευτής στις εθνικές εκλογές στις Κάτω Χώρες το
2012.

*08.02.1971 στο Sittard.1988-1991
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Αμβέρσας. 1991-1995 Τουβλοποιΐα Nuth
B.V., 1999-2008 Εξωτερική συνεργάτης, παρουσιάστρια στον τηλεοπτικό σταθμό TV-Limburg. Από το
2009 Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Μη εγγεγραμμένη. Συμμετοχή σε επιτροπές: Βιομηχανία,
Έρευνα και Ενέργεια (αναπληρώτρια), Εξωτερικές Υποθέσεις (μέλος).

*01.11.1964 στη Joure. Σπουδές Οικονομικών Επιστημών στο
Groningen, Διδάκτωρ Οικονομικών
Επιστημών. 1991 Επικεφαλής έργου ICT, British American Tobacco.
2004 πολιτικός σύμβουλος στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου. Από το 2011 Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μη εγγεγραμμένος. Συμμετοχή σε
επιτροπές: Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (αναπληρωτής),
Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη
και Εσωτερικές Υποθέσεις (μέλος).
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Το κόμμα του Geert Wilders ήταν από
τους μεγαλύτερους νικητές της λαϊκιστικής δεξιάς στις ευρωεκλογές 2009,
αφού συγκέντρωσε ποσοστό 17%
χωρίς καμία προσπάθεια. Με αυτόν
τον τρόπο κατάφερε να εξασφαλίσει
τέσσερις κοινοβουλευτικές έδρες στις
Βρυξέλλες. Από τις τελευταίες εκλογές, οι Lucas Hartong, Barry Madlener,
Laurence Stassen και Daniël van der
Stoep εκπροσωπούν το PVV στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μη εγγεγραμμένοι. Ο Van der Stoep παραιτήθηκε
από την έδρα του με ισχύ από την 1η
Σεπτεμβρίου 2011, λόγω οδήγησης υπό
την επήρεια αλκοόλ. Προηγουμένως
σχολιάστηκε δυσμενώς για την απόλυση του κοινοβουλευτικού του βοηθού
μέσω twitter. Στη συνέχεια εισήλθε στο
ΕΚ ο Auke Zijlstra, πρώην υπάλληλος
στο ολλανδικό Υπουργείο Εσωτερικών.
Εντωμεταξύ, ο van der Stoep είναι πάλι
Μέλος του ΕΚ. Με την έναρξη ισχύος
της Συνθήκης της Λισαβόνας αναλογούσε στις Κάτω Χώρες μία ακόμη έδρα .
Δεν προσχώρησε, ωστόσο, στην αντιπροσωπεία του PVV, αλλά είναι προς
το παρόν ανεξάρτητος μη εγγεγραμμένος βουλευτής.
To PVV μπήκε στο πολιτικό σκηνικό με
το σύνθημα ‘Für die Niederlande’ (στα
ελληνικά ‘Για την Ολλανδία’) και επίκεντρο του προεκλογικού του αγώνα ήταν
κυρίως η υποτιθέμενη απειλή της ισλαμοποίησης της Ευρώπης. Λίγο μετά την
εκλογή του κόμματος, ο Wilders ανακοίνωσε ότι κεντρικοί άξονες της εργασίας
των βουλευτών του στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα είναι ο αγώνας κατά της
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-

σης και η αναθεώρηση της πολιτικής ως
προς μια ξεκάθαρη οικονομική και νομισματική ένωση. Επιπλέον, εκφράστηκε
υπέρ της εξόδου της Ρουμανίας και της
Βουλγαρίας από την ΕΕ και ταυτόχρονα αποστασιοποιήθηκε από το γαλλικό
Εθνικό Μέτωπο και το ρουμανικό κόμμα
Tudor, τα οποία απέρριψε ως ακροδεξιά.137 Όπως έχει γενικότερα αναφερθεί,
παρόμοιες λεκτικές αποστασιοποιήσεις
δεν μπορούν να παραπλανούν αναφορικά με τους πραγματικούς προσωπικούς, ιδεολογικούς και δομικούς
δεσμούς τους και θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως απλές αποστασιοποιήσεις
με στόχο την επιρροή της κοινής γνώμης για σκοπούς απενοχοποίησης του
PVV ως εκλογική επιλογή. Οι βουλευτές
του PVV στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότειναν τον Geert Wilders για το
βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της
σκέψης (επίσης βραβείο της ΕΕ για τα
ανθρώπινα δικαιώματα) και μάταια επιδίωξαν να κερδίσουν την υποστήριξη
βουλευτών άλλων κομμάτων.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΚ, οι
βουλευτές του PVV γίνονται συχνά αντικείμενο συζήτησης, με αφορμή τα ανάρμοστα και ρατσιστικά τους ερωτήματα
προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου,
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Τον Απρίλιο του 2011, ο Van der
Stoep εμμέσως ανέφερε στην ολομέλεια
ότι είναι αποδεκτό να μην παρέχεται
νερό σε όσους πρόσφυγες καταλήγουν
σε στρατόπεδα υποδοχής.138 Ως προς
το θέμα της Σερβίας και αναφερόμενος
στα κράτη μέλη της Ρουμανίας και της
Βουλγαρίας, ο Barry Madlener σε ένα
ερώτημα προς την Επιτροπή δήλωσε:
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«Πότε θα είναι πρόθυμη η Επιτροπή να παραδεχτεί ότι η ΕΕ δέχθηκε
στους κόλπους της πολλές φτωχές
και διεφθαρμένες χώρες με προβλήματα εγκληματικότητας; Πότε θα
αποφασίσει η Επιτροπή ότι «φτάνει
ως εδώ» και θα ξεπεράσει την έντονη επιθυμία της για διεύρυνση;» 139
Σε ένα άλλο γραπτό ερώτημα προς
την Επιτροπή, οι Van der Stoep και
Madlener έθεσαν το ερώτημα:
«Συμμερίζεστε την άποψη ότι η
τουρκική αντιπροσωπεία ‘Mavi
Marmara’ και ο Iρανός Πρόεδρος
Ahmadinedjad είναι διεστραμμένοι πολεμοχαρείς; Αν όχι, για ποιο
λόγο;» 140
Όταν η Επιτροπή ανακοίνωσε στις 29
Σεπτεμβρίου 2011 την απόφασή της να
αυξήσει τον αριθμό της αντιπροσωπείας εθνικών πραγματογνωμόνων από
την Τουρκία από δύο σε οχτώ, δόθηκε
στο PVV η κατάλληλη αφορμή να καταφερθεί κατά της πιθανής ένταξης της
Τουρκίας στην ΕΕ. 141
«[…] Το ότι αφήνουμε «σιγανοπαπαδιές» στους κύκλους μας, αποτελεί θλιβερό σημείο των διαπραγματεύσεων, οι οποίες στο παρόν
στάδιο ούτως ή άλλως δεν έχουν
καμία πιθανότητα επιτυχίας. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διακοπούν οριστικά και να ανακληθεί
αυτό το ανόητο σχέδιο της Επιτροπής.» (Barry Madlener)
«Ο Ερντογάν έβγαλε τη μάσκα του
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και τους περασμένους μήνες αποδείχθηκε ότι είναι ένας κοινός πολεμοκάπηλος. Από τις αντιδράσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χάσει τα λογικά
της και θέλει να επιτρέψει σε αυτόν
το Δούρειο Ίππο του Ισλάμ να εισέλθει στο κάστρο της, παραχωρώντας
τώρα στους Τούρκους το δικαίωμα
συμμετοχής στη θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ, η οποία ισχύει βέβαια
και στις Κάτω Χώρες. Ήρθε η ώρα
να δώσουμε επιτέλους ένα οριστικό
τέλος σε αυτό το θέατρο του παραλόγου και να πούμε στους Τούρκους
ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε σήμερα,
ούτε αύριο. Ποτέ!» (Geert Wilders)
Στην Επιτροπή απασχολούνται συνολικά 63 εθνικοί εμπειρογνώμονες από
κράτη εκτός ΕΕ. Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν μέχρι και τέσσερα χρόνια στην
Επιτροπή. Οι μισθοί τους πληρώνονται
από το κράτος αποστολής. Σύμφωνα με
απόφαση της Επιτροπής που λήφθηκε το Δεκέμβριο του 2008, η Επιτροπή
πρέπει «με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων […], κυρίως στους τομείς για
τους οποίους δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα τέτοια προσόντα, να αξιοποιεί τις
γνώσεις τους και την υψηλού επιπέδου
επαγγελματική τους εμπειρία.» 142
Δεν τους επιτρέπεται να αναλάβουν
καθήκοντα μεσαίων ή ανώτερων στελεχών, αλλά ούτε και να τους αντικαταστήσουν. Εξετάζοντας λοιπόν προσεκτικά
το ζήτημα θα μπορούσαμε να ισχυρι-

στούμε ότι τώρα παραχωρείται στους
Τούρκους το δικαίωμα συμμετοχής στη
θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ. Η Τουρκία, αντιθέτως, υπόκειται στο ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο από το 1996 και

συνεπώς, έχει παραχωρήσει τμήμα της
εθνικής της κυριαρχίας, χωρίς όμως να
συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διαδικασίες
λήψης αποφάσεων (Ευρώπη των δύο
ταχυτήτων).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΑΥΣΤΡΙΑ
Αναλογικό εκλογικό σύστημα με
λίστες υποψηφίων σε επίπεδο
ομοσπονδίας, κρατιδίου και περιφέρειας. Δεν υπάρχουν εκλογικές
περιφέρειες. Ο αριθμός ψήφων ανά
κόμμα καθορίζει την κατανομή των
εδρών στο κοινοβούλιο. Κατώτατο
εκλογικό όριο 4%.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
Ως επί το πλείστον, η κοινωνία της Αυστρίας από το 1945 δεν ήρθε αντιμέτωπη με το ρόλο που διαδραμάτισε στο
πλαίσιο του εθνικοσοσιαλισμού και τη
συμμετοχή της στο ολοκαύτωμα, παρά
την επίσημη πολιτική αποναζιστικοποί-
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ησης των συμμάχων. Περίπου ένα τρίτο
των Αυστριακών είχε ενεργή συμμετοχή
στο ναζιστικό καθεστώς.143 Παρά το γεγονός ότι τυχόν επανίδρυση του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού
Κόμματος (NSDAP) και άλλων παρόμοιων οργανισμών είχε απαγορευτεί, η
πολιτική αποναζιστικοποίησης που είχε
αποφασιστεί από τις συμμαχικές δυνάμεις, ήταν κατά κύριο λόγο επιφανειακή
και συμβολική. Το 1948, δημιουργήθηκε
η Ένωσης των Ανεξάρτητων (VdU) που
λειτούργησε ως δεξαμενή πρώην μελών
του NSDAP και εξόριστων. Στις πρώτες
μεταπολεμικές εκλογές για την ανάδειξη
του Εθνικού Συμβουλίου το 1949, το Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP, 44%) συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων.
Δεύτερο στην προτίμηση των ψηφοφόρων ήρθε το Σοσιαλιστικό Κόμμα της
Αυστρίας (SPÖ που αργότερα μετονομάστηκε σε Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα,
38,7%) και ως τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδείχθηκε το VdU (11,7%). Καθώς το 1938 το μεγαλύτερο τμήμα του
πληθυσμού υποστήριζε την «προσάρτηση» της Αυστρίας στο ναζιστικό καθεστώς ή τουλάχιστον δεν ήταν αντίθετη
σε αυτή, τα κόμματα ÖVP και SPÖ υποτίμησαν τον ηγετικό ρόλο της Αυστρίας
στο Γ’ Ράιχ στους προεκλογικούς αγώνες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για
να μην αποθαρρύνουν πιθανούς ψηφοφόρους.144 Στην μεταπολεμική δημόσια
εικόνα, η Αυστρία παρουσιαζόταν ως το
πρώτο θύμα των εθνικοσοσιαλιστών (ο
λεγόμενος μύθος της θυματοποίησης)
και αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο
οι ίδιοι οι Αυστριακοί και ο υπόλοιπος
κόσμος αντιλαμβάνονταν την εικόνα της
Αυστρίας. Το 1954 ιδρύθηκε η οργάνω-

ση Kameradschaft IV der Waffen-SS (K
IV) που αποτελούνταν από πρώην μέλη
της Waffen-SS και άτομα προσκείμενα
σε αυτήν, και που μέχρι σήμερα εκφράζει ξεκάθαρα ακροδεξιές θέσεις. Λόγω
εσωτερικών ρήξεων και διαφορών σε
θέματα πολιτικού προσανατολισμού, το
1956 από το VdU προέκυψε το Αυστριακό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ). Ήδη ο
πρώτος πρόεδρος του κόμματος, Anton
Reinthaller, πρώην ταξίαρχος των SS
και μέχρι το 1945 βουλευτής του Ράιχσταγκ, ήταν φανερός εκπρόσωπος του
γερμανοεθνικιστικού προσανατολισμού
του κόμματος. Στη συνέχεια, την προεδρία του κόμματος ανέλαβε ο Friedrich
Peter, μέλος της 1ης Ταξιαρχίας Πεζικού
των SS, ο οποίος δεν έκρυψε τις πολιτικές του αντιλήψεις:
«Δεν συγκαταλέγομαι σε αυτούς
που υπήρξαν δήθεν θύματα εξαναγκασμού. Παραδέχομαι ακόμα και
σήμερα ότι πήγα αυτοβούλως στα
SS, αφού για εμάς τους νέους της
περιοχής του Δούναβη, μοναδική
πατρίδα ήταν η Γερμανία.» 145
Υπό την ηγεσία του Peter, από το 1960
έγιναν προσπάθειες ώστε το FPÖ να
αποκτήσει μια φιλελεύθερη εικόνα για
να προσελκύσει μεγαλύτερα στρώματα
ψηφοφόρων. Αυτή η γραμμή φιλελευθεροποίησης οδήγησε τελικά σε ορισμένες παραιτήσεις μελών από το FPÖ και
στη δημιουργία του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος (NDP, απαγορεύτηκε
το 1988). Στις αρχές του 1960, το FPÖ
συγκέντρωνε εκλογικά ποσοστά της
ταξέως του 7-8%. Από το 1966 εώς το
1983, συγκέντρωνε σταθερά κατά κανό-

να 5,5-6%. Παρά τα χαμηλά ποσοστά,
στις εκλογές του 1983, έχοντας λάβει
ποσοστό 5,0%, το FPÖ εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά σε κυβερνητικό
συνασπισμό με το ÖVP. Η ανάληψη της
προεδρίας από τον Jörg Haider, η οποία
υποκινήθηκε κυρίως από αδελφότητες,
σηματοδότησε τη στροφή στη γραμμή
του κόμματος. Έκτοτε το FPÖ βελτίωνε διαρκώς τη δημοτικότητά του στις
εκλογές. Το1986 συγκέντρωσε 9,7%
και μέχρι το 1999 βελτίωσε τα εκλογικά
του ποσοστά λαμβάνοντας σχεδόν 27%
(52 έδρες στο Εθνικό Συμβούλιο). Από
το 1999 μέχρι το 2002, ήταν η δεύτερη
μεγαλύτερη δύναμη στο κοινοβούλιο και
συμμετείχε σε κυβέρνηση συνασπισμού
με το ÖVP, ορίζοντας την αντικαγκελάριο από τους κόλπους του. Οι εκλογικές
επιτυχίες οφείλονται κυρίως στον Jörg
Haider. Με την εκλογή του στην προεδρία, το FPÖ απέρριψε το φιλελεύθερο
πρόγραμμα του κόμματος και τάχθηκε
πάλι υπέρ του ξεκάθαρου γερμανοεθνικιστικού προσανατολισμού ενσωματώνοντας την ακροδεξιά πτέρυγα. Με
αυτόν τον τρόπο πολλά μέλη του NDP
επέστρεψαν στο FPÖ. Αυτές οι μαζικές
επιστροφές μελών και η γενικότερη επιτυχία του κόμματος αντικατοπτρίζονταν
επίσης και στις στατιστικές: ενώ το 1986
το κόμμα συγκέντρωνε περίπου 37.000
μέλη, το 2000 είχε ήδη 53.000.146 Στις
προεκλογικές του εκστρατείες, ο Haider
καταφερόταν κατά των «ξένων», εξυμνούσε την «πολιτική απασχόλησης»
του Τρίτου Ράιχ και έδειχνε ανοιχτά τη
συμπάθειά του στις εγκληματικές οργανώσεις των ναζί. Σε μια ομιλία του
στο Krumpendorf σε πρώην μέλη των
Waffen-SS ανέφερε τα εξής:
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«Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα στον
κόσμο σοβαροί άνθρωποι που δείχνουν χαρακτήρα, που ακόμα και
στις μεγαλύτερες φουρτούνες εμμένουν στις πεποιθήσεις τους και
παραμένουν πιστοί σε αυτές μέχρι
σήμερα.»
Ο Haider παραιτήθηκε από το αξίωμα
του προέδρου το 2000. Λόγω εσωτερικών διαφορών εντός του FPÖ (πραξικόπημα του Knittelfeld), το 2002 ο κυβερνητικός συνασπισμός κατέρρευσε.
Στις εκλογές που ακολούθησαν, το FPÖ
έλαβε μόνο 10% των ψήφων (10 έδρες
στο Εθνικό Συμβούλιο). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό ήταν αρκετό για έναν νέο
συνασπισμό με το ÖVP. Μετά από εσωτερικές αντιπαραθέσεις για τα χαμηλά
ποσοστά στις περιφερειακές εκλογές,
το Μάρτιο του 2005 ιδρύθηκε, κυρίως
με παρότρυνση του Haider, το κόμμα
Συμμαχία για το Μέλλον της Αυστρίας
(BZÖ), την προεδρία του οποίου ανέλαβε μέχρι το 2006 (και εκ νέου το 2008
για ένα μήνα, μέχρι το θάνατό του). Στις
τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη του
Εθνικού Συμβουλίου το 2008, τα κόμματα έλαβαν τα ακόλουθα ποσοστά: SPÖ
29,3%, ÖVP 26%, FPÖ 17,5% και BZÖ
10,7%. Το SPÖ ήρθε σε συμφωνία με το
ÖVP για τη δημιουργία ενός «μεγάλου
συνασπισμού».
Ο αυστριακός εθνικισμός προσανατολίζεται κυρίως στη Γερμανία και τη
γερμανοεθνικιστική ταυτότητα. 147 Σε
αντίθεση με τη μεταπολεμική περίοδο,
σήμερα δεν διεκδικείται η «προσάρτη-
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ση» της Αυστρίας στη Γερμανία. Ούτε
ασκείται ανοιχτά προπαγάνδα κατά των
«Εβραίων», ούτε και χρησιμοποιούνται
ως εχθρικά στερεότυπα. Στη θέση των
Εβραίων είναι πλέον «οι ξένοι» (κυρίως
οι μουσουλμάνοι). Τα κόμματα FPÖ και
BZÖ κινούνται ως δεξιοί λαϊκιστές σε
μια «γκρίζα ζώνη της ακροδεξιάς» με
ρατσιστικές προεκλογικές εκστρατείες
και λεκτικούς εκτροχιασμούς. Κυρίως, οι
συγκριτικά τακτικές συμμετοχές σε κυβερνητικά σχήματα άφησαν τα ίχνη τους
στο πολιτικό σκηνικό, όπως υπογραμμίζει ο πολιτικός επιστήμονας Pelinka:
«Εντούτοις, οι κυβερνητικοί θεσμοί
δεν είναι πραγματικά σε θέση να
αντιμετωπίσουν την γκρίζα ζώνη, για
το λόγο ότι συγκεκριμένα στοιχεία
της γκρίζας ζώνης έχουν πλέον ενσωματωθεί στην κυβέρνηση. Αυτό
είναι συνέπεια των συνασπισμών,
αλλά και των εκλογικών στρατηγικών, οι οποίες αδιαμφισβήτητα δεν
διστάζουν να ενδώσουν σε συγκεκριμένες προκαταλήψεις (π.χ. κατά
των μεταναστών).» 148
Το FPÖ βρίσκεται πολύ συχνά στο επίκεντρο της προσοχής λόγω των διασυνδέσεων των βουλευτών του με την
ακροδεξιά σκηνή. Η προσκείμενη στο
FPÖ φοιτητική οργάνωση Κύκλος Φιλελεύθερων Φοιτητών βρίσκεται επίσης
τακτικά στο στόχαστρο των ΜΜΕ, λόγω
των ακροδεξιών της δραστηριοτήτων.
Πολλά στελέχη του FPÖ είναι μέλη
ακροδεξιών αδελφοτήτων.149

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Αυστρία
γραφέας. Από το 2004 Μέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μη
εγγεγραμμένος. Συμμετοχή σε επιτροπές: Συνταγματικές Υποθέσεις
(αναπληρωτής), Εξωτερικές Υποθέσεις (μέλος).

Andreas Mölzer
*02.12.1952 στο Leoben. Σπουδές
Νομικής, Ιστορίας και Λαογραφίας.
1979 έως 1981 βοηθός σε ινστιτούτα ιστορίας του δικαίου. Αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Kärntner
Nachrichten» (1982-1990). Από το
1990 διευθύνων σύμβουλος του
Ινστιτούτου Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών/Edition K3, Verlagsund Beratungs-GmbH. Εισηγητής
του FPÖ για θέματα αρχής (19911994). Πρόεδρος της Φιλελεύθερης
Ακαδημίας (1991-1994). 1991-1994
Μέλος του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Από το 1997
συνεκδότης και αρχισυντάκτης της
εβδομαδιαίας εφημερίδας «Zur
Zeit». Αρθρογράφος στις ημερήσιες εφημερίδες «Die Presse» και
«Neuen Kronen Zeitung». 19992002 εντεταλμένος για πολιτιστικά
θέματα στο κρατίδιο Kärnten. Συγ-

Franz Obermayer
*25.05.1952 στο Linz. Από το 2009
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μη εγγεγραμμένος. Συμμετοχή
σε επιτροπές: Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (αναπληρωτής),
Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά
και την Προστασία Καταναλωτών.
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Στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το FPÖ έλαβε 13,1% των
ψήφων. Οι Andreas Mölzer και Franz
Obermayr εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο ως μη εγγεγραμμένα μέλη. Στην
προεκλογική εκστρατεία κυριάρχησαν
συνθήματα του τύπου «Πραγματικοί εκπρόσωποι του λαού αντί για ευρωπαίοι
προδότες», «Η γραμμή μας είναι σαφής: Η Δύση ανήκει στους Χριστιανούς»
ή «Αυστρία αντί για ΕΕ και χρηματοπιστωτική μαφία». 150 Αν και οι προσδοκίες τους δεν πραγματοποιήθηκαν, το
FPÖ διπλασίασε τα ποσοστά του σε
σχέση με το 2004.
Ο Mölzer ανήκει στην γερμανοεθνικιστική πτέρυγα του FPÖ και είναι Μέλος του
ΕΚ από το 2004. Είναι συνεκδότης και
αρχισυντάκτης της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Zur Zeit». Η δεξιά συντηρητική και γερμανοεθνικιστική εφημερίδα
πρόσκειται στο FPÖ και αυτό παρά τις
εν μέρει σοβαρές επικρίσεις. Ο Mölzer
είναι εκδότης και συγγραφέας πολλών
βιβλίων, αρθρογραφεί τακτικά σε εφημερίδες και συμμετείχε σε διάφορες
παραγωγές ταινιών. Το 1987 καταδικάστηκε σε χρηματική ποινή στο πλαίσιο
κατασταλτικής διοικητικής διαδικασίας,
λόγω της μετάδοσης ναζιστικών αντιλήψεων ως αρχισυντάκτης της εφημερίδας Kärnter Nachrichten. Ο Mölzer ως
«φορέας της ευρωδεξιάς ιδεολογίας»
151
διατηρεί στενές επαφές με άλλα λαϊκιστικά δεξιά και ακροδεξιά κόμματα
στην Ευρώπη. Οργάνωσε διεθνή συνέδρια με εκπροσώπους ακροδεξιών και
λαϊκιστικών δεξιών κομμάτων, το 2007
συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία
ίδρυσης της παράταξης «Ταυτότητα,
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Παράδοση, Κυριαρχία» (ITS) και είναι
μέλος του συμβουλίου του λαϊκιστικού
δεξιού ευρωκόμματος «Ευρωπαϊκή
Συμμαχία για την Ελευθερία» (EAF).152
Ο Mölzer αρνήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του σε ψήφισμα του ΕΚ κατά
του αντισημιτισμού και της ξενοφοβίας
με αφορμή την 60ή επέτειο απελευθέρωσης του Άουσβιτς. Αιτιολόγησε την
άρνησή του, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή Αυστρία δεν είναι υπεύθυνη για
αυτά τα εγκλήματα.153 Το FPÖ υπογράφει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοινές
δηλώσεις και ερωτήσεις προς την προεδρία με βουλευτές του γαλλικού Εθνικού Μετώπου, του Βρετανικού Εθνικού
Κόμματος και του Κόμματος της Μεγάλης Ρουμανίας. Δεν διστάζει να συνεργάζεται με εκπροσώπους του σκληρού
πυρήνα του ακροδεξιού φάσματος,
όπως το BNP. Ο Mölzer διατηρεί στενές
επαφές με ακροδεξιούς και δεξιούς λαϊκιστές από τη Γερμανία.
Για τον Mölzer, ο οποίος έχει ομολογήσει ανοιχτά ότι ανήκει σε αδελφότητες,
ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε αμυντικό πόλεμο με τον ισλαμισμό. Η πολιτική
και κοινωνική δομή των δυτικών χωρών
πρέπει να διαφυλαχθεί. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι δηλώσεις του σχετικά με τα κύματα προσφύγων προς την
Ευρώπη μέσω της Μεσογείου, τα οποία
μεταφράζει ως καλά μελετημένη και κατευθυνόμενη διαδικασία. Οι πρόσφυγες
θα ηγηθούν ενός ιερού πολέμου υπέρ
του Ισλάμ, ο οποίος σχεδιάζεται, προωθείται και υποστηρίζεται από ανώτατες
θρησκευτικές και ιδεολογικές αρχές και
εθνικές εξουσίες που θα τους παράσχουν και τον ανάλογο εξοπλισμό.154

Στόχος είναι η ήδη εξελισσόμενη εθνομόρφωση και η προσπάθεια να επιτευχθεί μουσουλμανική πλειοψηφία στον
πληθυσμό της Ευρώπης. Ο Mölzer
δραστηριοποιείται ενεργά για τη διάδοση των αντιλήψεών του στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη τον
καθαρό αριθμό ερωτημάτων, αιτημάτων και ομιλιών του στην ολομέλεια, ο
Μölzer θεωρείται ένας από τους ενεργούς βουλευτές του ΕΚ. Σε αντίθεση με
τους ολλανδούς του συναδέλφους από
το PVV, παρουσιάζεται ψύχραιμος στο
ύφος του και ιδεολογικά αμετακίνητος.
Ο Mölzer συμμετείχε επίσης στο ταξίδι
για την επίσκεψη του μνημείου Yasukuni
(βλ. Έκθεση ανά χώρα: Γαλλία).
Ο Franz Obermayr είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2009.
Ο Obermayr, υπό την ιδιότητα του ως
αντιδήμαρχος του Linz, μίλησε στην
εκδήλωση για τη «μνήμη των νεκρών»
στις 8 Μαΐου 2002 στη Βιέννη για τους
πεσόντες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλοί
ακροδεξιοί και ακροδεξιά μέλη αδελφοτήτων.155 Οι σύνδεσμοι της ένωσης
φοιτητικών οργανώσεων Βιέννης, υπό
την τότε προεδρία της ακροδεξιάς και
ρεβιζιονιστικής αδελφότητας Olympia,
κάθε χρόνο θρηνούν την «ολοκληρωτική ήττα» του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η
αδελφότητα Olympia στο «αφιέρωμά»
της για την 8η Μαΐου χαρακτήρισε την
απαγόρευση άρνησης του ολοκαυτώματος ως «οπισθοδρόμηση σε πνευματική
ανελευθερία του θεωρητικά ξεπερασμένου παρελθόντος». Στη συνέχεια αναφέρεται:

«Αν ένας Γερμανός επιτρέπεται να
σκέφτεται και να εκφράζεται μόνο
στο πλαίσιο γραμμών που ορίζουν
αναμορφωτές και βοηθοί των Γερμανών για μεμονωμένα ‘ευαίσθητα’
ιστορικά ερωτήματα, τότε αυτό αποτελεί σαφέστατα κενό στην ελευθερία της έκφρασης και του λόγου και
συνεπώς ανελευθερία της επιστήμης και της διδαχής της».156
Επιστρατεύεται επίσης και η γερμανική
ακροδεξιά σκηνή στην επέτειο της 8ης
Μαΐου:
«Ο μεγάλος αγώνας για την ελευθερία του λαού μας τερματίστηκε με
τη συνθηκολόγηση της γερμανικής
Βέρμαχτ. [...] Στο λαό μας υπάρχουν
προδότες που έστειλαν οι κατακτητές για να χλευάσουν τα θύματα του
λαού μας, να αμαυρώσουν την τιμή
των γενναίων στρατιωτών μας, και
τέλος να καταστρέψουν τη ψυχή
του λαού μας. Η 8η Μαΐου έχει γίνει
πλέον μέρα τιμής. Αν οι προδότες
γιορτάζουν στις 8 Μαΐου την ήττα
του γερμανικού λαού, εμείς τιμούμε
και αυτήν την ημέρα την εθνική αντίσταση!» 157

οποία ανέτρεψε έναν ιταλικό νόμο που
έκρινε ότι η παράνομη διαμονή στην
Ιταλία αποτελεί ποινικό αδίκημα, σχολίασε ως εξής:
«Αυτές οι αποφάσεις καταδεικνύουν
το πραγματικό πρόσωπο των οπαδών του Μάη του 68, οι οποίοι εκδίδουν αποφάσεις στο Στρασβούργο
ή στο Λουξεμβούργο. Προφανώς,
θέλουν να μετατρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά σε παράδεισο για τους μετανάστες.» 158
Οι καθημερινές συνέπειες που υφίστανται οι παράνομοι μετανάστες (χωρίς
δικαίωμα έννομων αξιώσεων, ασφάλι-

Εκτός από τον Obermayr στην εκδήλωση συμμετείχαν και άλλοι βουλευτές του
FPÖ, μεταξύ αυτών οι H. C. Strache και
Jörg Haider. Ο Obermayr καταφέρεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίως
κατά των μεταναστών και των αιτούντων
ασύλου, αλλά και κατά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο σύνολό της. Σε σχέση με
τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η
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σης ασθενείας και κοινωνικής ασφάλισης κλπ.) αποσιωπούνται προς όφελος
του υβρεολογίου της λαϊκιστικής δεξιάς
με στόχο την προσέλκυση ψηφοφόρων.
Το FPÖ ερμήνευσε ως λαϊκιστική την
απόφαση του Δικαστηρίου που δίνει τη
δυνατότητα οικειοθελούς αναχώρησης
από τη χώρα για άτομα χωρίς χαρτιά
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας χωρίς
να επιβάλλεται ταυτόχρονα ποινή/χρηματικό πρόστιμο.
Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης
της Λισαβόνας από το Δεκέμβριο του
2001, ένας ακόμα βουλευτής του BZÖ,
ο Ewald Stadler, εισήλθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ακροδεξιό κόμμα της Ρουμανίας.159 Το
1992, το PUNR έλαβε 30 έδρες στη
βουλή συγκεντρώνοντας 7,9% των ψήφων και 14 έδρες στη γερουσία με 8,1%
των ψήφων. Τη χρονική περίοδο 19921996, το κόμμα PUNR συμμετείχε στην
κυβέρνηση ως μικρότερος κυβερνητικός
εταίρος. Κατά τη διάρκεια αυτής της κυβερνητικής περιόδου, σημειώθηκαν σοβαρές επιθέσεις κατά των Ρομά. Σε αυτές τις επιθέσεις συμμετείχε εν μέρει και
η αστυνομία, ενώ παράλληλα δεν έλαβε
αρκετά δραστικά μέτρα κατά των επιθέσεων. Από το 1997, η δημοτικότητα
του PUNR παρουσιάζει συνέχη πτώση.
Από τις εκλογές του 2000, το κόμμα δεν
εκπροσωπούνταν πλέον στο κοινοβούλιο, και τέλος προσχώρησε στο Συντηρητικό Κόμμα (PC) στις αρχές του 2006.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Αναλογικό εκλογικό σύστημα
Κατώτατο εκλογικό όριο 5%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Μετά το τέλος της εποχής Τσαουσέσκου
και τις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές
του 1989, δημιουργήθηκαν και στη Ρουμανία ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές
ομάδες και κόμματα. Το υπερεθνικιστικό και αντιουγγρικό κόμμα της Εθνικής
Ενότητας της Ρουμανίας (PUNR) ιδρύθηκε το Μάιο του 1990 και για τα επόμενα χρόνια υπήρξε το σημαντικότερο
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Το ακροδεξιό κόμμα που σημειώνει
μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη επιτυχία
είναι το Partidul România Mare (PRM,
στα ελληνικά: Κόμμα της Μεγάλης Ρουμανίας) που ιδρύθηκε το 1991. Το κόμμα που αναδείχθηκε από το ομώνυμο
περιοδικό είναι στενά συνδεδεμένο με
τον πρόεδρο και ιδρυτή του, Corneliu
Vadim Tudor. Ο Tudor, καθεστωτικός
δημοσιογράφος και ποιητής την εποχή του Τσαουσέσκου, υπήρξε μέλος
της ρουμανικής γερουσίας και επανειλημμένα υποψήφιος πρόεδρος από το
1992 ως το 2008. Κύριος στόχος του
PRM είναι η ανασύσταση της Μεγάλης
Ρουμανίας. Το κόμμα έχει στερεότυπες
αρνητικές ιδέες, μεταξύ άλλων για τους
Ούγγρους, τους Εβραίους, τους ομοφυλόφιλους και τους Ρομά. Τη δεκαετία
του 1990 το κόμμα συγκέντρωσε στις
εκλογές ποσοστό μεταξύ 4-4,5%. Κα-
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τάφερε να κάνει την ανατροπή στις κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές
του 2000. Με ποσοστό 21% (για τη γερουσία) και 19,5% (για το κοινοβούλιο)
αναδείχθηκε ως η δεύτερη μεγαλύτερη
κοινοβουλευτική δύναμη. Στις προεδρικές εκλογές ο Tudor έλαβε 28,3% στον
πρώτο γύρο των εκλογών και το εντυπωσιακό ποσοστό 33,2% στο δεύτερο
γύρο, αν και στο τέλος δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για
να επικρατήσει έναντι των υποψήφιων
σοσιαλδημοκρατών. Στο πλαίσιο της
προεκλογικής του εκστρατείας, το κόμμα δήλωσε ότι οι Ούγγροι δεν αποτελούσαν πλέον κίνδυνο για τη Ρουμανία.
Αντ’ αυτού, στο επίκεντρο της ξενοφοβικής τους προπαγάνδας τέθηκαν πλέον
οι Ρομά. Τον προηγούμενο χρόνο, το
PRM συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια επιβολής πραξικοπήματος με τη
συμμετοχή 12.000 εργατών σε ορυχεία
και στις βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.160
Μετά από αυτό το αποκορύφωμα εκλογικής επιδοκιμασίας, η επιτυχία του
κόμματος μειώθηκε αισθητά τα επόμενα χρόνια. Προς το παρόν, το PRM δεν
εκπροσωπείται στο εθνικό κοινοβούλιο.
Άξιες λόγου είναι οι επαφές του κόμματος με ακροδεξιές οργανώσεις όπως
η Liga Marshall Antonescu (LMA), μια
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1990 για
την αποκατάσταση του Ion Antonescu.
Κατά την κυβέρνηση Antonescu (19401944) έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον
150.000 Εβραίοι και δεκάδες χιλιάδες
Ρομά. Άλλα υπερεθνικιστικά κόμματα
όπως το Κόμμα της Νέας Γενιάς (PNG,
Partidul Noua Generație) που ιδρύθη-

κε το 2000, δεν ασκούν αξιόλογη κοινοβουλευτική επιρροή στη Ρουμανία.
Ωστόσο, ο Πρόεδρος του PNG, George
Becali, εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009 (βλ. παρακάτω). Στον
προεκλογικό αγώνα του 2004, το PNG
υιοθέτησε ένα σύνθημα της φασιστικής
και αντισημιτικής «Σιδηράς Φρουράς»
των δεκαετιών του 1930 και 1940.161
Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες οργανώσεις που δεν έχουν τη μορφή κόμματος όπως η υπερεθνικιστική Νέα Δεξιά
(ND, Noua Dreaptă), οι οποίες κάνουν
θετικές αναφορές στη Σιδηρά Φρουρά
και διατηρούν στενές επαφές με το γερμανικό NPD. Η οργάνωση ND προπαγανδίζει υπέρ της δημιουργίας της Μεγάλης Ρουμανίας και καταφέρεται κατά
ομοφυλοφίλων, Ρομά και Εβραίων. Σε
προγραμματικό κείμενο της ND αναφέρεται:
«Είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής
αφύπνισης. Δεν θέλουμε να ακούμε
πια για τη γλώσσα των Ρομά, ούτε
θέλουμε να βλέπουμε γαμψές μύτες
και γαλαζωπά χείλη» 162
Από αυτό το περιβάλλον προκύπτουν
πολύ συχνά βίαιες επιθέσεις, όπως
συνέβη στην παρέλαση Gay-Pride στο
Βουκουρέστι.
Η Ρουμανία δεν εξέτασε σχεδόν ποτέ το
ρόλο της στο ολοκαύτωμα μετά το 1989,
ούτε σε πολιτικό, αλλά ούτε σε δημόσιο
επίπεδο. Ακόμα και το έτος 1991 τηρήθηκε στο κοινοβούλιο ενός λεπτού σιγή
προς τιμήν του Antonescu. Σε επίσημη

κρατική αναγνώριση της ενοχής της
Ρουμανίας οδήγησε αποκλειστικά και
μόνο η εργασία της «Διεθνούς Επιτροπής για την Έρευνα του Ολοκαυτώματος στη Ρουμανία» (ονομάζεται επίσης
Επιτροπή Wiesel), η οποία στην τελική
της έκθεση του 2004 κατέληξε στη διαπίστωση ότι υπήρξε προμελετημένη
συμμετοχή της Ρουμανίας στο ολοκαύτωμα. Επιπρόσθετα, δηλώσεις και αντιλήψεις ιστορικού αναθεωρητισμού είναι
ευρέως διαδεδομένες. Τον Ιούνιο του
2006, ο ρουμάνος πρόεδρος Basescu
εξύμνησε τη συμμετοχή της Ρουμανίας στην επίθεση της Γερμανίας κατά
της Ρωσίας το 1941. 163 Το Μάρτιο του
2012, ο γερουσιαστής και εκπρόσωπος
τύπου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (PSD), ισχυρίστηκε ότι οι Εβραίοι
στη Ρουμανία δεν υπέφεραν και αρνήθηκε τη συμμετοχή της Ρουμανίας στο
ολοκαύτωμα.164 Αξιοσημείωτες είναι οι
στενές διασυνδέσεις ρουμάνων ακροδεξιών με επιχειρήσεις:
«Οι πιο σημαντικές πηγές χρηματοδότησης των υπερεθνικιστών είναι
οι επιχειρήσεις των εθνικιστών που
ελέγχουν χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες και επωφελούνται άμεσα από τα
υψηλά επίπεδα διαφθοράς.» 165
Η ακροδεξιά θεματική στη Ρουμανία
επικεντρώνεται κυρίως στο μίσος κατά
των Ούγγρων και των αθίγγανων, στην
αναθεωριστική εθνικιστική νοσταλγία
και στην αναβίωση ακροδεξιών πολιτικών παραδόσεων του μεσοπολέμου,
όπως αυτές της Σιδηράς Φρουράς.166
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ρουμανία

George Becali

Corneliu Vadim Tudor
*28.11.1949
στο
Βουκουρέστι.
Σπουδές Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου. 2003
Διδακτορικός τίτλος στην Ιστορία,
Πανεπιστήμιο Craiova Ρουμανίας.
Από το 1991 πρόεδρος του Κόμματος Μεγάλης Ρουμανίας (Partidul
România Mare). 1992-2008 γερουσιαστής στο ρουμανικό κοινοβούλιο. 1992-1996 Γραμματέας της γερουσίας. 2004-2008 αντιπρόεδρος
της ρουμανικής γερουσίας. Συγγραφέας και δημοσιογράφος. Μέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από
το 2008. Μη εγγεγραμμένος. Συμμετοχή σε επιτροπές: Εξωτερικές
Υποθέσεις (αναπληρωτής), Πολιτισμός και Παιδεία (μέλος).
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*25.06.1958 στην Braila. 2000-2003
Μέλος της διοίκησης της ομάδας
FC Steaua Bukarest. Από το 2003
ιδιοκτήτης της ομάδας FC Steaua
Bukarest. Κύριος μέτοχος σε πολλές επιχειρήσεις και επενδυτής ακινήτων. Από το 2004 Πρόεδρος του
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος
«Νέα Γενιά». 2004 υποψήφιος στις
ρουμανικές προεδρικές εκλογές.
2007 υποψήφιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος «Νέα Γενιά»
στις τοπικές εκλογές. Ιδρυτικό μέλος
και πρόεδρος του συμβουλίου του
ιδρύματος «Pentru Dumneavoastră
Doamnă» και του χριστιανικού ιδρύματος «George Becali». Επίτροπος
του ΟΗΕ για τη Ρουμανία το 2008.
Από το 2009 Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μη εγγεγραμμένος. Συμμετοχή σε επιτροπές:
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (αναπληρωτής). Διεθνές Εμπόριο (μέλος).

Στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το PRM συγκέντρωσε 8,7%
των ψήφων και κατάφερε να στείλει δύο
βουλευτές, τους Corneliu Vadim Tudor
και George Becali, στο Κοινοβούλιο ως
μη εγγεγραμμένους. Ο Tudor είναι Ιππότης του Τάγματος «Αστέρι της Ρουμανίας», η οποία είναι η μεγαλύτερη
διάκριση στη Ρουμανία. Από το 1992
εώς το 2008 ήταν γερουσιαστής στη
βουλή της Ρουμανίας και από το 2004
εώς το 2008 αντιπρόεδρος της γερουσίας. Ο Tudor εκφράζεται συχνά κατά
των Εβραίων, των Ρομά, των Ούγγρων
και των δημοσιογράφων. Στο παρελθόν
διεκδίκησε ακόμα και την «εκκαθάριση
των αθίγγανων», την ανέγερση στρατοπέδων για την ουγγρική μειονότητα και
την επαναφορά της θανατικής ποινής.167
Το 1998 πρότεινε:
«Όσοι τσιγγάνοι δεν πάνε στη δουλειά (…) θα στέλνονται σε στρατόπεδα εργασίας»168
Μετά από διαδηλώσεις ομάδων Ρομά
και ΜΚΟ πρόσθεσε:
«Δεν μας ενδιαφέρουν οι τσιγγάνοι.
Όλοι [τους] πρέπει να σταλούν φυλακή. Δεν υπάρχει άλλη λύση.» 169
Όπως προαναφέρθηκε, οι εκλογές του
2000 σηματοδότησαν την πολιτική ανατροπή για τον Tudor και το κόμμα του.
Κατά τον προεκλογικό αγώνα, έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση σχετικά με την
«τυπολογία της μαφίας των Ρομά»:
«Μας επιτίθενται συνολικά ως ομάδα, ελέγχουν τις αγορές και ο μόνος

λόγος για το οποίο δεν βιάζουν τα
παιδιά τους και τους γονείς τους
είναι επειδή είναι πολύ απασχολημένοι να βιάζουν τους δικούς μας
ανθρώπους.» 170
Το 2002, ο Tudor μαζί με τον σοσιαλδημοκράτη γερουσιαστή Adrian Paunescu
και τον πρώην υπουργό δικαιοσύνης
και φιλελεύθερο Quintus, υποστήριξαν
ότι η Ρουμανία δεν φέρει καμία ευθύνη
για το ολοκαύτωμα και ότι κάποιοι έχουν
συμφέροντα να παρουσιάζουν το ρουμανικό λαό ως εγκληματία.171 Τον ίδιο
χρόνο, αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας
του ρουμανικού τηλεοπτικού δικτύου
OTV λόγω μιας συνέντευξης του Tudor,
με περιεχόμενο που υποκινούσε υποδαύλιση μίσους κατά Εβραίων, Ρομά
και σεξουαλικών μειονοτήτων. Ως προς
τις αντισημιτικές και αντιτσιγγανικές του
δηλώσεις, οι οποίες άλλες φορές περισσότερο και άλλες λιγότερο ανοιχτά ή
κωδικοποιημένα προειδοποιούσαν για
την υποτιθέμενη εβραϊκή συνωμοσία ή
τον εγκληματικό χαρακτήρα των Ρομά,
ο Tudor το 2004, τήρησε μια αξιοσημείωτη συμπεριφορά δημόσιας αποστασιοποίησης: έγινε από αντισημίτης,
υποστηρικτής των Εβραίων. Επιπλέον, προσέλαβε μια ισραηλιτική εταιρεία
δημοσίων σχέσεων για την οργάνωση
του προεκλογικού του αγώνα. Η Arad
Communications, η οποία εργάζεται και
για το μνημείο Yad Vashem στην Ιερουσαλήμ, παραιτήθηκε αργότερα από την
ανάληψη του προεκλογικού αγώνα, με
την αιτιολογία ότι επρόκειτο πρακτικά
για ένα αντισημιτικό κόμμα.172 Το ότι η
μεταβολή της δημόσιας εικόνας του
από αντισημιτική σε φιλοσημιτική ήταν
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ένα εύκολα αντιληπτό προεκλογικό τέχνασμα, αποδεικνύεται και από τα κείμενα αντισημιτικού περιεχομένου που
είχε εκδώσει ο ίδιος στην εφημερίδα
România Mare. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύτηκαν μετά τον υποτιθέμενο «εξαγνισμό» του.173
Ο George Becali είναι μέλος του υπερσυντηρητικού και εθνικιστικού κόμματος
PNG και εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει λίστας του PRM. Τον ίδιο
χρόνο στις προεδρικές εκλογές, ο Becali
έλαβε το 1,9% των ψήφων. Ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας και «ο πλέον αλλόκοτος πολιτικός
που ανέδειξε η Ρουμανία από την εποχή Τσαουσέσκου» (σύμφωνα με το δημόσιο γερμανικό ραδιόφωνο) πλούτισε
τη δεκαετία του 1990, δραστηριοποιούμενος σε επιχειρήσεις ακινήτων. Αργότερα η εισαγγελία διεξήγαγε έρευνες για
κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις που
είχε τη δεκαετία του 1990. 174Το 2009,
κατατέθηκε μήνυση εναντίον του, λόγω
υποκίνησης και συνέργειας σε παράνομη κατακράτηση προσώπων. Μετά
από κλοπή του αυτοκινήτου του, οι σωματοφύλακές του βασάνιζαν τους υποτιθέμενους δράστες για πολλές ώρες,
προκειμένου να ομολογήσουν. Κατά τη
προσωρινή του κράτηση που διήρκησε
2 εβδομάδες, ο Becali τοποθετήθηκε
στη λίστα υποψηφίων του PRM. Μετά
την εκλογή του, ωστόσο, κατόπιν εντολής του Ποινικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας δεν του επιτρεπόταν η έξοδος
από τη χώρα. Μετά από σειρά εφέσεων
που είχαν απορριφθεί, του παραχωρήθηκε ξανά το δικαίωμα μετακίνησης,
ενώ λίγο καιρό αργότερα αποσύρθηκαν
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οι κατηγορίες εναντίον του.175 Το 2010,
καταδικάστηκε σε χρηματικό πρόστιμο
3,3 εκατομμυρίων ευρώ για συναλλαγές
ακινήτων που είχε διαπράξει το χρονικό
διάστημα 2004-2008.176 Όταν το 2007
ερωτήθηκε για την πρώτη του υποψηφιότητα στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και για τη σχέση του με την
Ευρώπη, ο Becali απάντησε:
«Ο Θεός δημιούργησε λαούς, και
όχι έναν και μοναδικό λαό. Είμαστε
Ευρωπαίοι, αλλά σε αυτό το σημείο
πρέπει να διευκρινίσουμε: ρουμάνοι πολίτες και όχι ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό είναι κάτι ιερό που δεν
πρέπει να αλλάξει, αλλιώς θα μας
καταστρέψει ο Θεός. Αυτό θα το διαδώσω στην Ευρώπη. Επίσης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες θα θέσω το ερώτημα: Ποιός
μας έπλασε;!» 177
Ο Becali εμφανίζει συχνά ιδεολογικούς
συσχετισμούς με τη φασιστική και αντισημιτική Σιδηρά Φρουρά. Σε αυτό το
πνεύμα, το 2004 στο πλαίσιο του πρώτου του προεκλογικού αγώνα για το
PNG, χρησιμοποίησε το σύνθημα «Όλα
για την Πατρίδα». Αυτή ήταν η ονομασία
της Σιδηράς Φρουράς κατά τη διάρκεια
του προεκλογικού της αγώνα για την
ηγεσία της Ρουμανίας από το 1935 εώς
το 1940. Επιπλέον, υποσχέθηκε μια
«Ρουμανία όπως ο ήλιος στον ουρανό»
και θέλει να εργαστεί «στην υπηρεσία
του σταυρού και του ρουμανισμού».178
Τα δύο αυτά συνθήματα έχουν σχεδόν
υιοθετηθεί κατά γράμμα από τη Σιδηρά
Φρουρά. Έκανε έκκληση στη ρουμανική τηλεόραση για την αγιοποίηση του

Corneliu Zelea Codreanu, του ηγέτη
της αντισημιτικής ομάδας Λεγεώνα του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ που ιδρύθηκε το
1927 και από την οποία προέκυψε αργότερα η Σιδηρά Φρουρά. Η κοσμοθεωρία του διαποτίζεται από χριστιανικές
αντιλήψεις λύτρωσης. Ο ίδιος θεωρεί ότι
έχει την αποστολή να επαναφέρει στην
πολιτική την πίστη στο Θεό. Όταν ερωτήθηκε από τη γερμανική εφημερίδα
«Tagesspiegel», πού πιστεύει ότι οφείλεται η πολιτική του επιτυχία, ο Becali

απάντησε το 2008:
«Επειδή είμαι ο πιο δυνατός και
ισχυρός άντρας της Ρουμανίας.
Ως σύνολο. Οικονομικά, πολιτικά,
πνευματικά. Η ηλικία μου ακόμα
και η εμφάνισή μου, καθώς φαίνομαι πιο δυνατός από άλλους πολιτικούς, όλα αυτά μαζί είναι οι αρετές
που μου έδωσε ο Θεός. Είμαι σε
θέση να θυσιαστώ.» 179

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Αναλογικό εκλογικό σύστημα
Κατώτατο εκλογικό όριο 5%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Το 1989/90, μετά την αλλαγή του πολιτικού συστήματος, επανιδρύθηκαν στη
Σλοβακία ακροδεξιά κόμματα όπως το
Slovenska L´udová Strana (SL´S, στα
ελληνικά ‘Σλοβακικό Λαϊκό Κόμμα’). Το
προσκολλημένο σε παραδόσεις του
παρελθόντος SL´S δεν σημείωσε αξιόλογες εκλογικές επιτυχίες και παρέμεινε
κοινοβουλευτικά ασήμαντο. Ούτε και
το κόμμα Slovenska Národná Jednota
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(SNJ, στα ελληνικά ‘Εθνική Ένωση
Σλοβακίας’) παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη επιρροή, αν και συγκέντρωσε γύρω
του τους skinheads. Το υπερεθνικιστικό
κόμμα Slovenska narodná strana (SNS,
στα ελληνικά ‘Σλοβακικό Εθνικό Κόμμα’) που ιδρύθηκε το 1989 κατάφερε
να αποκτήσει μακροπρόθεσμα έρεισμα
στο εκλογικό σώμα και να αναπτύξει
επιρροή στο κοινοβούλιο. Στις πρώτες
βουλευτικές εκλογές του 1990, το SNS
κατάφερε να συγκεντρώσει το 13,9%
των ψήφων και συνεπώς να εκπροσωπηθεί στη βουλή με 22 βουλευτές. Αν και
το SNS συγκέντρωνε αποκλειστικά και
μόνο μονοψήφια ποσοστά, με εξαίρεση
το 2006 (11,7%), συμμετείχε συνολικά
σε τρεις κυβερνητικούς συνασπισμούς,
παρά το ότι στις εκλογές του 2002 (με
ποσοστό 3,3%) και το 2012 (με 4,6%),
δεν κατάφερε να υπερβεί το απαιτούμενο εκλογικό όριο του 5%. Από το 1992
μέχρι το 1998, συμμετείχε σε δύο κυβερνήσεις ως μικρότερος κυβερνητικός
εταίρος μαζί με το εθνικοσυντηρητικό
Κίνημα για μια Δημοκρατική Σλοβακία
(HZDS). Μεταξύ του 2006 και 2010
συμμετείχε στο κυβερνητικό σχήμα με
το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα SMER
(sociálna demokracia). Το γεγονός αυτό
αποτέλεσε την αιτία για τη διετή αποβολή του SMER από το ευρωκόμμα SPE
(Ευρωπαϊκό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα). Ο συνιδρυτής και νυν πρόεδρος
του κόμματος, Ján Slota, ανατρέχει συχνά σε φασιστικά συνθήματα και έννοιες και επιτίθεται κυρίως στους Ρομά και
στις ουγγρικές μειονότητες. Στο παρελθόν, χαρακτηρίσε τους ομοφυλόφιλους
ως «βρωμιά». Επιπλέον, ισχυρίστηκε
ότι χρειάζεται «μια μικρή αυλή και ένα

μεγάλο μαστίγιο» για να «κανονίσει»
τους Ρομά και απείλησε ότι «θα ισοπεδώσει με τανκς» τη Βουδαπέστη. 180
Για τον Slota, οι Ούγγροι της Σλοβακίας είναι απόγονοι «άσχημων, στραβοκάνηδων και μογγολοειδών τύπων που
καβαλούσαν σιχαμερά άλογα» 181 και
«καρκίνωμα του σλοβακικού έθνους».182
Ο Slota διετέλεσε δήμαρχος της βορειοδυτικής πόλης της Σλοβακίας Zilina από
το 1990 μέχρι το 2006 και προκάλεσε
μεγάλο πάταγο όταν το 2001 αφιέρωσε
τιμητική πλακέτα στον ιερέα και πολιτικό
Josef Tiso. Από το 1939 μέχρι το 1945,
ο Tiso διετέλεσε πρόεδρος της Πρώτης Σλοβακικής Δημοκρατίας που ήταν
σύμμαχος του Γ’ Ράιχ και το 1947 εκτελέστηκε, λόγω της συμμετοχής του σε
εγκλήματα των ναζί.183 Το SNS συγκεντρώνει ιδεολογικά στοιχεία λαϊκισμού,
κορπορατισμού και ξενοφοβικού εθνικισμού.184 Κυρίως με τη συμμετοχή του
κόμματος στην κυβέρνηση τη δεκαετία
του 1990, απέτρεψε την επέκταση των
δικαιωμάτων της ουγγρικής μειονότητας
στη Σλοβακία και προσπάθησε να περιορίσει τη δημόσια χρήση της ουγγρικής
γλώσσας με νόμους για τη χρήση της
γλώσσας. Επιπλέον το κοινοβούλιο, κατόπιν αίτησης του SNS, ανακοίνωσε ότι
δεν πρόκειται να τεθούν εκτός ισχύος τα
διατάγματα Beneš-Dekrete, στα οποία
ορίζεται η απαλλοτρίωση ουγγρικής περιουσίας άνευ αποζημίωσης.185 Ενώ το
κόμμα εκπροσωπούνταν στο σλοβακικό
κοινοβούλιο με 9 έδρες από το 2006 μέχρι το 2010, στις πρόωρες εκλογές του
2012 δεν κατάφερε να περάσει το κα-

τώτατο εκλογικό όριο του 5%, αφού συγκέντρωσε μόνο 4,6%. Αυτό οφείλεται
μεταξύ άλλων, στις συχνές δημόσιες εμφανίσεις του Slota υπό μεγάλη επήρεια
αλκοόλ, οι οποίες θεωρήθηκαν ντροπιαστικές για μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Στην προεκλογική εκστρατεία του
κόμματος χρησιμοποιήθηκαν μεγάλες
αφίσες που παρουσίαζαν έναν ημίγυμνο εύσωμο Ρομά με τατουάζ. Ως λεζάντα αναγραφόταν: «Για να μην ταΐζουμε
όσους δεν θέλουν να δουλέψουν.» 186
Στα υπόλοιπα ακροδεξιά και λαϊκιστικά δεξιά κόμματα, συγκαταλέγονται το
λαϊκιστικό δεξιό Hnutie za demokraciu
(HZD, στα ελληνικά ‘Κίνημα για τη Δημοκρατία’), το οποίο αποσχίστηκε από
το HZDS το 2002, και το νεοναζιστικό
κόμμα Slovenská pospolitost - národná
strana (στα ελληνικά ‘Σλοβακική Κοινότητα - Εθνικό Κόμμα’), το οποίο ιδρύθηκε
το 1995 και κρίθηκε παράνομο το 2006
από το Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακίας. Της απαγόρευσης είχαν προηγηθεί βίαιες επιθέσεις υποτιθέμενων πολιτικών αντιπάλων. Μεταξύ άλλων έχασε
τη ζωή του ένας φοιτητής φιλοσοφίας 21
ετών, τον οποίο ο δράστης στιγμάτισε
και σκότωσε ως «εναλλακτικό», επειδή
είχε μακριά μαλλιά. Το 2010, το κόμμα
επανιδρύθηκε με την ονομασία Ľudová
strana Naše Slovensko (ĽSNS, στα
ελληνικά ‘Λαϊκό Κόμμα της Σλοβακίας
μας’). Τόσο το HZD όσο και το ĽSNS
δεν παρουσιάζουν αξιόλογη κοινοβουλευτική επιρροή.
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Σλοβακία

Jaroslav Paska
*20.06.1954 στην πόλη Banská
Štiavnica. Σπουδές αρχιτεκτονικής.
1978-1985 αρχιτέκτονας, σχεδιαστής, σχεδιαστής προγραμμάτων.
Από το 1985 καθηγητής πανεπιστημίου. Από το 1999 Αντιπρόεδρος
του Σλοβακικού Εθνικού Κόμματος
(SNS). 1998-2002 σύμβουλος του
δημοτικού διαμερίσματος Bratislava
- Petržalka. Από το 2006 σύμβουλος του δημοτικού διαμερίσματος
Bratislava - Nové Mesto. 1994-2002
και 2006-2009 Μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της Σλοβακίας. 19931994 Υπουργός Παιδείας και Επιστημών της Σλοβακίας. 1998-2002
Μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής ΕΕ-Σλοβακίας. 20072009 Αντιπρόεδρος της Ομάδας Δημοκρατικής Ένωσης στην κοινοβου-
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λευτική συνέλευση του Συμβουλίου
της Ευρώπης. 1998-2002 Μέλος
της μόνιμης αντιπροσωπείας του
Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2009.
Πολιτική ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας». Συμμετοχή
σε επιτροπές: Επιτροπή Προϋπολογισμών (αναπληρωτής), Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (αναπληρωτής), Επιτροπή Αναφορών
(αναπληρωτής), Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (μέλος).

Στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το SNS συγκέντρωσε 5,5%
των ψήφων και ως εκ τούτου, συμμετείχε με έναν βουλευτή στο ΕΚ. Ο Jaroslav
Paška είναι μέλος και αντιπρόεδρος της
πολιτικής ομάδας «Ευρώπη Ελευθερίας
και Δημοκρατίας». Στην προεκλογική
εκστρατεία, το SNS προσπάθησε να
προσελκύσει ψηφοφόρους κυρίως με
χρήση αντιουγγρικών προπαγανδιστικών συνθημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη
ότι η εκλογική συμμετοχή κυμαίνεται
στο επίπεδο του 16,9%, τα εκλογικά
αποτελέσματα δεν είναι ενδεικτικά του
ποσοστού απήχησης στο λαό. Το SNS
συνεργάζεται στενά με το FPÖ σε ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο. Ο αρχηγός του

κόμματος SNS Slota δήλωσε μετά από
συνάντησή του με τον αρχηγό του FPÖ
Strache το Μάρτιο του 2011:

χάρη στις δραστηριότητές του, συγκαταλέγεται στα κορυφαία Μέλη
του ΕΚ από τη Σλοβακία.» 188

θήσουμε να διδάξουμε στα παιδιά
των Ρομά, πώς να ζουν τη ζωή τους
πολιτισμένα και τακτοποιημένα.»192

«Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε
μελλοντικά όχι μόνο σε κομματικό
επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» 187

Η μέθοδος που ακολουθεί σχετικά με τις
συναντήσεις υπουργών και υψηλόβαθμων στελεχών του ουγγρικού και πολωνικού κράτους, είναι ενδεικτική της λανθάνουσας τακτικής Ο Paška εργάζεται
υπέρ των Σλοβάκων και αποτελεί σοβαρό πολιτικό παράγοντα της ευρωπαϊκής
πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο κρατάει
την υπόσχεση που έδωσε ο πρόεδρος
του SNS Slota πριν τις εκλογές: «Αν
ήταν να εκλεγώ κατά τύχη, θα βλέπατε
πόσο ζωντανά θα ήταν εκεί τα πράγματα.»189 Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πρέπει: «να οξειδώσουμε τα βρώμικα,
σάπια, θολά νερά [του ΕΚ] προβάλλοντας την αλήθεια, χωρίς υποκρισία και
ψέματα.»190
Σχετική με αυτήν τη λογική είναι η αντίθεση του Paška με την τροποποίηση του
ουγγρικού συντάγματος υπό τον πρωθυπουργό Orban. Με αυτόν τον τρόπο,
χρησιμοποιεί την ουγγρική Προεδρία
του Συμβουλίου για να ασκήσει κριτική
στην πολιτική του γείτονος κράτους.191
Ο Paška είναι υπέρ της θανατικής ποινής και αναφέρθηκε στα προβλήματα
των οικογενειών Ρομά στην ολομέλεια,
στο πλαίσιο της δεύτερης ευρωπαϊκής
συνόδου κορυφής για τους Ρομά, ως
εξής:

Ο ίδιος όμως δεν λέει με ποιόν τρόπο
θα διδαχθούν οι Ρομά τον «πολιτισμένο» και «τακτικό τρόπο ζωής» κατά τις
ρατσιστικές αντιλήψεις του Paška. Οι
ανακοινώσεις του Slota ένα μήνα μετά
τις εκλογές στη Σλοβακία το 2006 και

Κοινά σημεία αναφοράς των δύο κομμάτων αποτελούν η καταπολέμηση της
ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και η κριτική στην ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια
προς την Ελλάδα και την Ιρλανδία στο
πλαίσιο της οικονομικής κρίσης εντός
ΕΕ.
Ο Jaroslav Paška, πρώην Υπουργός
Παιδείας και Επιστημών της Σλοβακίας,
είναι ένας από τους πιο δραστήριους
ομιλητές στο ΕΚ. Έχοντας 330 ομιλίες
στην ολομέλεια από το 2009 στο ενεργητικό του, αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει
την 30ή θέση του καταλόγου που έχει
καταρτίσει το Votewatch.de (έκδοση:
Μάιος 2012). Παρά το γεγονός ότι οι ποσοτικές στατιστικές αναλύσεις δεν είναι
ενδεικτικές του ουσιαστικού ποιοτικού
περιεχομένου τέτοιων δραστηριοτήτων,
τον Ιούλιο του 2011 το SNS τίμησε τις
δραστηριότητες του Paška:
«Το SNS επιδεικνύει την πλέον
αποτελεσματική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με
τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα της
Σλοβακίας και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο Μέλος του ΕΚ Jaroslav
Paška. Είμαστε πολύ περήφανοι γι’
αυτόν. Ο Jaroslav Paška, μετά το
δεύτερο χρόνο θητείας του στο ΕΚ,

«Τα παιδιά είναι παραμελημένα,
πεινασμένα και πολλά δεν πάνε
ούτε καν σχολείο. Ως εκ τούτου, είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να βοηθήσουμε πραγματικά τους Ρομά και
κατά κύριο λόγο πρέπει να προσπα-
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συνεπώς λίγο μετά τη δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού από τα κόμματα SMER, SNS και ZRS, δεν αφήνουν μεγάλο περιθώριο για υποθέσεις.
Απαίτησε να «δείρουν τους τσιγγάνους
με γκλομπ», να απομονώσουν τους
Ρομά «σε χωριστά χωριά» και να τους
πάρουν τα παιδιά για να μεγαλώσουν
σε οικοτροφεία. 193

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Μεικτό εκλογικό σύστημα που συνδυάζει σύστημα σχετικής πλειοψηφίας και απλής αναλογικής. Κατώτατο εκλογικό όριο 5%.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Από τον Οκτώβριο του 1989, όταν ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία της Ουγγαρίας και ανανεώθηκε το ουγγρικό κράτος,
εμφανίστηκαν και ακροδεξιές και εθνικιστικές ομάδες, οι οποίες πολύ γρήγορα
αποτέλεσαν μια σταθερή δύναμη στο
πολιτικό τοπίο. Το 1989, ιδρύθηκε το
παραστρατιωτικό και νεοφασιστικό κόμμα Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA, στα
ελληνικά ‘Ουγγρικό Εθνικό Μέτωπο’), το
οποίο εργάζεται ενεργά 194 μέχρι και σή-
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μερα ενάντια στην «πολιτική Εβραϊκών
συμφερόντων» της «μαλθακής Ουγγρικής κυβέρνησης». 195 Τα μέλη του MNA
απαιτούν «συστηματική αντιμετώπιση
των αθίγγανων και του εβραϊκού τρόπου ζωής».196 Επιπλέον, τα μέλη του
MNA εκπαιδεύονται στο χειρισμό χειροβομβίδων, πυροβόλων όπλων, καθώς
και σε συγκρούσεις σώμα με σώμα και
έχουν διαρκώς αντιπαραθέσεις με τις
αστυνομικές δυνάμεις. Το 1993, ιδρύθηκε το υπερεθνικιστικό, αντι-δυτικό και
αντισημιτικό κόμμα Magyar Igazság és
Élet Pártja (MIEP, στα ελληνικά ‘Ουγγρικό Κόμμα της Αλήθειας και της Ζωής’)
υπό την ηγεσία του συγγραφέα Istvan
Csurka, πρώην μέλος του συντηρητικού κόμματος Magyar Demokrata
Fórum (MDF, στα ελληνικά ‘Ουγγρικό
Δημοκρατικό Φόρουμ’). Ο Csurka συγκέντρωνε πάντα την προσοχή των επικριτών του, λόγω των αντισημιτικών του
δηλώσεων και εξυβρίσεων. Αποκάλεσε
την Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης
ως «Ολοκαύτωμα της Ουγγρικής λογοτεχνίας» και εκφράστηκε υβριστικά για
τους τραπεζίτες:
«[Δεν είναι παρά μια] χούφτα Εβραίοι που παίρνουν τα χρήματα των
μικρών ανθρώπων για να τα μοιραστούν μεταξύ τους και να βοηθήσουν τους κομμουνιστές να παραμείνουν στην εξουσία.» 197
Το κόμμα στρέφεται κατά των Ρομά και
των ομοφυλοφίλων και συνάμα απαιτεί
την αναθεώρηση της Συνθήκης Ειρήνης
του Τριανόν (1920), βάσει της οποίας το
τότε Βασίλειο της Ουγγαρίας αναγκάστηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πό-
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λεμο να εκχωρήσει περίπου τα δύο τρίτα της έκτασής του σε γειτονικά κράτη.
Ακόμη κι αν το MIEP κατάφερε να κινητοποιήσει μέχρι και 200.000 πολίτες σε
διαδηλώσεις, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρέμεινε στο περιθώριο και εκπροσωπήθηκε από το 1998 ως και το 2002
με 5,5% του εκλογικού σώματος στη
Βουλή. Ανεξάρτητα από αυτό, ο Csurka
έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης με
την έννοια ενός ουγγρικού πολιτισμικού
αγώνα ανάμεσα στους «καλούς» Ούγγρους και στα «κακά» ξένα συμφέροντα.198 Τον Οκτώβρη του 2011, ο Csurka
επανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο, όταν
διορίστηκε Διευθυντής του «Νέου Θεάτρου» στη Βουδαπέστη. Ανακοίνωσε
πως δεν πρόκειται να ξανανέβουν σε
παραστάσεις «ξένα σκουπίδια», παρά
μόνο «εθνικά ουγγρικά θεατρικά έργα».
Ο διορισμός του ανακλήθηκε μετά από
εθνικές και διεθνείς διαμαρτυρίες στις
αρχές του 2012, λίγο καιρό πριν το θάνατό του. Νέος διευθυντής διορίστηκε ο
György Dörner, μέλος του MIEP, ο οποίος στην αίτησή του για τη θέση εξήγησε ότι επιθυμούσε «να ξεκινήσει αγώνα
ενάντια στην εκφυλισμένη, φιλελεύθερη
ηγεμονία» που επικρατούσε στην πολιτιστική ζωή της Ουγγαρίας.199
Το 2003 ιδρύθηκε από μία αντικομμουνιστική πανεπιστημιακή κοινότητα το ρατσιστικό και υπερεθνιστικό κόμμα Jobbik
Magyarországért Mozgalom (Jobbik,
στα ελληνικά ‘Κίνηση για μια Καλύτερη
Ουγγαρία’). Το Jobbik συνδέθηκε άμεσα και ανοιχτά με το ουγγρικό φασιστικό
κόμμα «Σταυρός από Βέλη» της δεκαετίας του 1940, το οποίο την περίοδο

1944-1945 σχημάτισε μια εθνικοσοσιαλιστική κυβέρνηση στις περιοχές της
χώρας που δεν είχαν ακόμη παραδοθεί
στον Κόκκινο Στρατό. Το κόμμα απαιτεί
την αναθεώρηση της Συνθήκης του Τριανόν και την αποκατάσταση της «Μεγάλης Ουγγαρίας». Το Jobbik θεωρεί τον
εαυτό ως θεματοφύλακα της Ουγγρικής
εθνικής κληρονομιάς, η οποία απειλείται από «ξενόκαρδους» (Ρομά, Εβραίους, κομμουνιστές, ομοφυλόφιλους). Το
κόμμα είναι απροκάλυπτα αντισημιτικό
και αντιαθιγγανικό και δεν αναγνωρίζει
το ουγγρικό σύνταγμα, το οποίο θεωρεί
παράνομο. Υποστηρίζει την έξοδο της
Ουγγαρίας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και
το 2007 ίδρυσε τη Magyar Gárda (στα
ελληνικά ‘Ουγγρική Εθνοφρουρά’) με
σκοπό την προστασία εκδηλώσεων,
αλλά και ως τοπικό στρατό για την επιβολή της τάξης. 200 Επικεφαλής αυτής
της παραστρατιωτικής ομάδας είναι ο
πρόεδρος του κόμματος, Gabor Vona,
ενώ οι μαύρες στολές της κοσμούνται
με το έμβλημα του κόμματος «Σταυροί
από Βέλη». Σκοπός είναι να «θέσουν
τέλος στην πνευματική-ηθική και φυσική
πτώση της Ουγγαρίας». 201 Το 2009, η
Ουγγρική Εθνοφρουρά απαγορεύτηκε
με απόφαση του Δικαστηρίου της Βουδαπέστης, ενώ επιβαλλόταν πρόστιμο
σε όποιον φορούσε τη στολή της. Παρ’
όλα αυτά, λίγο αργότερα ιδρύθηκε και
πάλι ως Νέα Ουγγρική Εθνοφρουρά και
εξακολουθεί να παρουσιάζεται με την
ίδια στολή. Η Εθνοφρουρά διοργανώνει
τακτικά πολεμοχαρείς παρελάσεις, κυρίως σε περιοχές όπου διαμένουν Ρομά
και άλλες μειονότητες και τα μέλη της
εκπαιδεύονται στο χειρισμό πυροβόλων
όπλων. Το 2006, τα δύο κόμματα MIEP

και Jobbik, ενώθηκαν σε συνασπισμό
στις εθνικές εκλογές. Όμως, δεν κατάφεραν να μπουν στο Κοινοβούλιο. Στις
εκλογές του 2010, το Jobbik απέσπασε
12,1% των ψήφων κι από τότε εκπροσωπείται στη Βουλή με 47 βουλευτές. Ο
αρχηγός του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας Gabor Vona συνεχίζει,
παρά τις απαγορεύσεις, να συνδέεται με
την Ουγγρική Εθνοφρουρά. Το 2011 εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
κοινοβουλίου με τη στολή της Ουγγρικής Εθνοφρουράς, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη κατάσταση
της δημόσιας ασφάλειας, όπως ο ίδιος
δήλωσε. 202 Η Ουγγρική Εθνοφρουρά
θεωρείται από την αστυνομία ως ύποπτη για μια σειρά επιθέσεων με βόμβες
μολότοφ και πυροβόλα όπλα εναντίον
της πληθυσμιακής ομάδας των Ρομά,
κατά τη διάρκεια των οποίων, σκοτώθηκαν έξι άτομα από τον Ιανουάριο του
2008 εώς τον Αύγουστο του 2009. 203 Ο
Vona δεν κρύβει την αντιπάθειά του για
τους Εβραίους και τις Εβραίες. Για παράδειγμα, στις αρχές του 2010, σε συνέντευξη σε μεγάλη διαδικτυακή πύλη της
Ουγγαρίας, δήλωσε:
«Ίσως πρόκειται για θεωρία συνομωσίας όταν λέγεται ότι η κατάσταση στο Ισραήλ γίνεται ολοένα
και πιο ασταθής [...] και μπορώ να
φανταστώ ότι αυτή τη στιγμή αναζητούνται διέξοδοι και δυνατότητες
διαφυγής. Η Ουγγαρία προσφέρει
καταπληκτικές δυνατότητες για τη
διαφυγή των Ισραηλιτών, αφού εδώ
υπάρχουν καλές προΰποθέσεις: η
κοινωνία είναι έτοιμη να τους αφομοιώσει, είναι φιλόξενη και οι πο-
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λιτικοί είναι διεφθαρμένοι. […] Δεν
γνωρίζω τους Ουγγροεβραίους,
πρόκειται όμως για μια ομάδα, που
βρίσκεται στη ζώνη του λυκόφωτος. Πρόκειται για θέμα-ταμπού, το
οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Ποιά
είναι η θέση των Ουγγροεβραίων,
τί σημαίνει για εκείνους η Ουγγαρία; Είναι η πατρίδα τους ή απλώς
ένας προσωρινός τόπος διαμονής;
[...] Βλέπω πως η ουγγρική ιουδαϊκή κοινότητα κρύβεται. Δεν παίρνει
θέση ούτε υπέρ, ούτε κατά. Όταν
ακούω όσους παίρνουν θέση, π.χ.
οι Mazsihisz [Ένωση των Εβραϊκών
Κοινοτήτων Πιστών της Ουγγαρίας],
με περιλούζει κρύος ιδρώτας.» 204
[Σημείωση στο πρωτότυπο]
Εξάλλου, οι δράσεις της Ουγγρικής
Εθνοφρουράς χαρακτηρίζονται από
αντισημιτισμό. Στις 18 Απριλίου 2009,
η Εθνοφρουρά παρέλασε μία μέρα
νωρίτερα από την ημέρα μνήμης του
Ολοκαυτώματος, μπροστά από τη
γερμανική πρεσβεία. Οι ένστολοι παρελαύνοντες κρατούσαν πανό με την
επιγραφή «Η αλήθεια ελευθερώνει» και
έβγαλαν λόγους μέσα από το περιεχόμενο των οποίων αρνούνται την ύπαρξη
του Ολοκαυτώματος. 205
Μετά την προσχώρηση της Ουγγαρίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, κατόπιν έγκρισης από μεγάλη πλειοψηφία
του πληθυσμού της, η οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε και οι εθνικιστικές
θέσεις άρχισαν και πάλι να έχουν μεγάλη επιρροή. 206 Μπορεί τα νεοφασιστικά
κόμματα να μην έχουν τη δυνατότητα να
βρουν ευρεία υποστήριξη στις εκλογικές
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αναμετρήσεις, εντούτοις οι υπερεθνικιστικές τους απόψεις βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Η εχθρικότητα προς τους
Ρομά, τους Εβραίους και τις Εβραίες,
καθώς και τους ομοφυλόφιλους, είναι
ευρέως διαδεδομένη στην Ουγγαρία και
προετοίμασε το έδαφος για τις εκλογικές
επιτυχίες του Jobbik και για το ευνοϊκό
κλίμα ως προς τα πογκρόμ εναντίον
των Ρομά. Τα ηγετικά στελέχη του εθνικοσυντηρητικού κυβερνητικού κόμματος Fidesz ενισχύουν αυτές τις άκρως
μισαλλόδοξες κοινωνικές διαθέσεις.
Όλοι αυτοί (Εβραίοι, Ρομά, ομοφυλόφιλοι, αριστεροί, τραπεζίτες, φιλελεύθεροι,
κερδοσκόποι, κλπ.) δυσφημούνται στο
πλαίσιο διαφημιστικών εκστρατειών και
παρουσιάζονται ως «ξενόκαρδοι». 207 Το
2012, η Διεθνής Αμνηστία διαπίστωσε
πως όταν σημειώνονται επεισόδια κατά
των Ρομά και αξιόποινες ρατσιστικές
πράξεις, η αστυνομία κάνει πρόχειρο
και ανεπαρκή έλεγχο για την εξακρίβωση στοιχείων. Ταυτόχρονα, η ουγγρική
κυβέρνηση συνηγορεί υπέρ του εχθρικού κλίματος κατά των Ρομά, ακόμη
και λεκτικά. 208 Λαμβάνοντας υπόψη το
κλίμα που επικρατούσε,ο διορισμός του
Csurka και στη συνέχεια του Dörner
στη θέση του διευθυντή του Θεάτρου
της Βουδαπέστης, δεν προκαλεί έκπληξη. Υπεύθυνος για το διορισμό ήταν ο
δήμαρχος της Βουδαπέστης, Istvan
Tarlos, ο οποίος κατέχει τη συγκεκριμένη θέση από το 2010 ως ανεξάρτητος
υποψήφιος του κόμματος Fidesz. Ιδιαίτερα η μισαλλόδοξη στάση εναντίον των
Ρομά, έχει λάβει απειλητικές διαστάσεις
στην Ουγγαρία. Τα δεξιά κόμματα αρνούνται τα πολιτικά δικαιώματα περίπου
600.000 Ρομά της χώρας και υποδαυ-

λίζουν το κλίμα, μιλώντας για μια υποτιθέμενη έμφυτη «εγκληματικότητα των
τσιγγάνων». Σύμφωνα με μια έρευνα
του Κεντροευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης, ένας στους δύο
Ούγγρους πολίτες πιστεύει ότι οι Ρομά
έχουν έμφυτη κλίση προς την εγκληματικότητα. 209 Στις εκλογές του 2010, το
κόμμα Fidesz συγκέντρωσε 52,7% των
ψήφων και έκτοτε κυβερνά τη χώρα με
πλειοψηφία δύο τρίτων. Η κυβέρνηση,
υπό τον πρωθυπουργό Orban, δέχεται
αμείλικτη κριτική από την ΕΕ, λόγω των
αντιδημοκρατικών της μεταρρυθμίσεων. Μεταξύ άλλων, έχουν περιοριστεί
αισθητά η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
και η ελευθερία του τύπου, ενώ αφαιρέθηκε και η εξουσία του Συνταγματικού
Δικαστηρίου. Κυβέρνηση και βουλευτές του κόμματος Fidesz αρνούνται ότι
ασκούν κριτική στην ουγγρική πολιτική,
η οποία ενισχύει το ρατσισμό και τον
αντισημιτισμό. Η Agnes Hankiss, Μέλος
του ΕΚ με το κόμμα Fidesz, εξέφρασε τα
παρακάτω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ανοιχτή επιστολή προς όλους
τους ευρωβουλευτές:
«Είναι λυπηρό, πάντως, ότι η αριστερο-φιλελεύθερη πολιτική κοινότητα χρησιμοποιεί την κατηγορία
του αντισημιτισμού ως πρόφαση
στον αγώνα ενάντια στην κεντροδεξιά κυβέρνηση, ώστε να κερδίσει έδαφος ή να διατηρηθεί στην
εξουσία. […] Υπάρχει αντισημιτισμός στην Ουγγαρία; Σποραδικά

και στην εξτρεμιστική δεξιά, φυσικά
και υπάρχει. […] Η καταγγελία εναντίον της κυβέρνησης της Ουγγαρίας για ρατσισμό αποτελεί ιδιαίτερα
σοβαρή και άδικη κατηγορία. Στην
πολιτική χρησιμοποιούνται διάφορα
όπλα. Παρ’ όλα αυτά, η συκοφαντία
για ρατσισμό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται σ’ αυτήν τη φαρέτρα.»
Είναι αλήθεια πως υπάρχουν αρκετοί
λόγοι ανησυχίας που αφορούν αντισημιτικές μηχανορραφίες στην Ουγγαρία.
Έρευνες δείχνουν ότι στην περίοδο
2009-2011, δύο στους τρεις πίστευαν
ότι οι «Εβραίοι» ασκούν μεγαλύτερη
επιρροή απ’ ό,τι θα έπρεπε στην επιχειρηματική ζωή, ποσοστό αυξημένο κατά
7%. Περίπου το 40% των ερωτηθέντων
πιστεύουν, εξάλλου, ότι οι «Εβραίοι»
ενδιαφέρονται περισσότερο για τα συμφέροντα του Ισραήλ παρά για εκείνα της
Ουγγαρίας. 210
Στην Ουγγαρία υπάρχουν και άλλα
ακροδεξιά κόμματα, όπως το Ουγγρικό
Εθνικό Μέτωπο (MNF), το Κόμμα Ουγγρικών Συμφερόντων (MEP) και το κόμμα Ουγγρική Ένωση Προνοίας (MNSZ,
διαλύθηκε το 2000), τα οποία σημείωσαν μερική επιτυχία στις εκλογές, δεν
απέκτησαν όμως αξιοσημείωτη κοινοβουλευτική επιρροή. Παράλληλα με τη
Νέα Ουγγρική Εθνοφρουρά υπάρχουν
και κάποιες άλλες παραστρατιωτικές
ομάδες, όπως η Ουγγρική Εθνική Φρουρά και το Ουγγρικό Εθνικό Μέτωπο.
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ουγγαρία

Béla Kovács

Krisztina Morvai

*25.02.1960 στη Βουδαπέστη. 1978
Πτυχιούχος λογιστής. 1986 Οικονομολόγος επί διεθνών θεμάτων.
2003 Ειδικευμένος σε επενδύσεις
νομικός. 1986-1988 Ειδίκευση στο
εξωτερικό εμπόριο. 1990-2005 Διευθυντικές θέσεις στον οικονομικό
τομέα. Από το 2005 επικεφαλής της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
του κόμματος Jobbik. Από το 2006
επικεφαλής της τοπικής κομματικής
οργάνωσης του Jobbik στην 13η
διοικητική περιφέρεια της Βουδαπέστης. Από το 2008 αντιπρόεδρος
του κόμματος Jobbik στη Βουδαπέστη. Από το 2010 αντιπρόεδρος και
ταμίας της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών
Εθνικών Κινημάτων. Μέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το
2010. Μη εγγεγραμμένος. Συμμετοχή σε επιτροπές: Προϋπολογισμοί
(αντιπρόεδρος), Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (μέλος).

*22.06.1963 στη Βουδαπέστη. Από
το 2009 Μέλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Συμμετοχή σε επιτροπές: Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
(αναπληρώτρια), Ειδική Επιτροπή
κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος, Διαφθορά και Ξέπλυμα Χρήματος (αναπληρώτρια), Δικαιώματα
της Γυναίκας και Ισότητα των Φύλων (μέλος).
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συγκεντρωτικούς και γραφειοκρατικούς
θεσμούς της, πρέπει να αντικατασταθεί
από μία νέα μορφή συνεργασίας.

Csanád Szegedi
*22.09.1982 στο Miskolc. Συμμετοχή σε επιτροπές: Εσωτερική Αγορά
και Προστασία Καταναλωτών (αναπληρωτής), Τοπική Ανάπτυξη (μέλος). Μη εγγεγραμμένος.

Το Jobbik συγκαταλέγεται ανάμεσα
στους μεγάλους νικητές των εκλογών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009.
Συγκέντρωσε 14,8% των ψήφων και
ως τρίτο κόμμα έστειλε, την Krisztina
Morvai, τον Csanád Szegedi και τον
Zoltan Balczo ως ανεξάρτητους ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Μετά την εκλογή
του Balczo, σε βουλευτή του ουγγρικού
κοινοβουλίου στις αρχές του 2010, τη
θέση του κατέλαβε ο Bela Kovacs. Στον
προεκλογικό αγώνα, το Jobbik υποστήριξε την ιδέα μιας «Ευρώπης των πατρίδων», στην οποία θα πρέπει να διαφυλαχθεί η «πολιτισμική αυτοτέλεια»
κάθε κράτους μέλους. Η ΕΕ, με τους

Η ανεξάρτητη βουλευτής Morvai, μία
από τις πιο γνωστές και αγαπητές πολιτικούς της Ουγγαρίας, εργαζόταν από
το 2003 ως το 2006 ως ευυπόληπτη
ειδικός στην Επιτροπή των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
και ως σύμβουλος της ουγγρικής κυβέρνησης σοσιαλιστών και φιλελεύθερων
ως ειδικός σε θέματα διεθνούς δικαίου.
211
Τη δεκαετία του 1990, ήταν ενεργό
μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί υποστήριξε τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων
και των γυναικών. Η αλλαγή έγινε με την
υποψηφιότητά της για το Jobbik. Στην
έναρξη του προεκλογικού της αγώνα, η
Morvai ακολούθησε μια φάλαγγα με το
όνομα Goj (στην εβραϊκή διάλεκτο ο μηΕβραίος) και πούλησε μπλουζάκια με τη
φωτογραφία του συνεργάτη του Χίτλερ,
Míklós Horthy. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Horthy είχαν εκτοπιστεί
από την Ουγγαρία 400.000 Εβραίοι και
Εβραίες στο Άουσβιτς. Στις ομιλίες της,
η Morvai τόνιζε πάντα ότι θέλει η Ουγγαρία να έρθει και πάλι στα χέρια των
Ούγγρων και να τερματιστεί η πολιτική
των ξένων (εβραϊκών) συμφερόντων.
Έργο της κυβέρνησης είναι να υπηρετήσει τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.
Διαφορετικά, φοβάται πως οι Ούγγροι
θα γίνουν Παλαιστίνιοι στην ίδια τους
τη χώρα. 212 Το 2008, σε μία ομιλία της
στους «φιλελεύθερους-μπολσεβικικούς
σιωνιστές», τους πρότεινε να αναλογιστούν «πού θα δραπετεύσουν και πού
θα κρυφτούν». 213 Το 2009, σε ένα φό-
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ρουμ απάντησε στους Εβραίους επικριτές της:
«Θα χαιρόμουν πολύ αν, όσοι αποκαλούν τους εαυτούς τους περήφανους Ουγγροεβραίους, περνούσαν
τον ελεύθερο τους χρόνο παίζοντας
τα μικροσκοπικά περιτεμνημένα
τους όργανα, αντί να με κακολογούν. Άνθρωποι σαν εσάς έχουν
συνηθίσει να βλέπουν ανθρώπους
σαν εμάς να στέκονται προσοχή και
να προσαρμόζονται σε κάθε σας
κλανιά. Μπορείτε να καταλάβετε ότι
αυτό ΤΕΛΕΙΩΣΕ; Έχουμε σηκώσει
το κεφάλι ψηλά και δεν πρόκειται
να ανεχθούμε αυτού του είδους την
τρομοκρατία. Θα πάρουμε τη χώρα
μας πίσω.» 214
Σε μια ανοιχτή επιστολή της προς τον
πρέσβη του Ισραήλ στην Ουγγαρία,
έγραψε, σχετικά με το μεσανατολικό:
«Ο μόνος τρόπος να μιλήσει κανείς
σε ανθρώπους σαν εσάς είναι να
υιοθετήσει τις μεθόδους της Χαμάς.
Εύχομαι όλοι εσείς, οι γεμάτοι ψύλλους βρωμοδολοφόνοι, να δεχθείτε
τα φιλιά της Χαμάς.» 215
Ο Csanád Szegedi είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2009
και ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του
Jobbik και της Ουγγρικής Εθνοφρουράς.
Παρέμεινε συνδεδεμένος με τη εθνοφρουρά και μετά την απαγόρευσή της.
Στην πρώτη ολομέλεια του Κοινοβουλίου μετά την εκλογή του, εμφανίστηκε με
τη στολή της Ουγγρικής Εθνοφρουράς.
Ο Szegedi είναι ένθερμος υποστηρικτής
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της εξόδου της Ουγγαρίας από την ΕΕ
και το 2012 έκαψε ενώπιον οπαδών
του Jobbik τη σημαία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά τη διάρκεια διαδήλωσης
κατά της ΕΕ. 216 Το 2010, ο Szegedi
απαίτησε σε συνέντευξη τύπου τη θέσπιση «ειδικών ζωνών» για ανθρώπους
που αποτελούν απειλή για τη δημόσια
τάξη (εννοώντας ιδιαίτερα τους Ρομά).
Και συνέχισε προειδοποιώντας, ότι όσοι
ζουν σε αυτές τις ζώνες θα βρίσκονται
υπό την επίβλεψη της αστυνομίας και
θα μπορούν να εγκαταλείπουν το χώρο
μετά από καταγραφή τους, εκτός από
τις ώρες της νυχτερινής απαγόρευσης.
Σχετικά με την πόλη Miskolc, στα περίχωρα τις οποίας υπάρχουν παράνομοι
οικισμοί Ρομά, ο Szegedi τόνισε ότι αυτοί πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα
τεθούν στις «ειδικές ζώνες», μετά από
υποχρεωτική απομάκρυνσή τους από
τη διοίκηση του δήμου. Ο πρόεδρος
του κόμματος Jobbik, Vona, υπογράμμισε στην ίδια συνέντευξη τύπου ότι
είναι απαραίτητα κι άλλα μέτρα για να
λυθεί το «πρόβλημα» της συνύπαρξης
Ούγγρων και Ρομά στη χώρα. Εφόσον
η ενσωμάτωση των Ρομά απέτυχε, είναι απαραίτητο τα παιδιά των Ρομά να
διδάσκονται εσώκλειστα σε σχολεία, μακριά από τους γονείς τους. 217 Στη συνέντευξη τύπου ο Szegedi ζήτησε έμμεσα,
αλλά χωρίς υπεκφυγές, τη δημιουργία
γκέτο για Ρομά, ενώ ο Vona αξίωσε την
υποχρεωτική αφαίρεση της επιμέλειας
των παιδιών των Ρομά από τους γονείς τους. Αυτές οι «νέες λύσεις» είναι
απαραίτητες για να αποφευχθεί ένας
εμφύλιος πόλεμος στην Ουγγαρία. 218
Καθώς ο εμφύλιος υποτίθεται ότι ολοένα και πλησιάζει, ο Szegedi, κατά τη

διάρκεια ομιλίας του το 2012, συμβούλεψε τους Ούγγρους να αρχίσουν να
αποθηκεύουν τρόφιμα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση προσπαθεί συνειδητά να εποικήσει την Ουγγαρία, αναγκάζοντας τους
πολίτες, λόγω της οικονομικής κρίσης,
να πουλήσουν την περιουσία τους. Κάτι
παρόμοιο συνέβη με τη μετοίκηση των
Ρομά σε συγκεκριμένες περιοχές, η
οποία ήταν υποτίθεται κατευθυνόμενη
ώστε να πέσουν οι τιμές των ακινήτων.
219
Τον Ιούνιο του 2012, έγινε γνωστό ότι
ο ίδιος ο Szegedi είναι εβραϊκής καταγωγής και πως η γιαγιά του επέζησε του
ολοκαυτώματος. 220
Ο Béla Kovács είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2010 και
από τότε έγινε γνωστός στο εσωτερικό
του κόμματος για την εξωτερική του
πολιτική. Εργάστηκε για τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου σχέσεων με
άλλα κόμματα. Σε μια συνέντευξή του, ο
Kovács εξηγεί τη σημασία της εκλογικής
νίκης ενός ακροδεξιού κόμματος στις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
«Η σημαντική και απροσδόκητη
επιτυχία του Jobbik στις ευρωεκλογές απελευθέρωσε ισχυρό δυναμικό
στον τομέα των διεθνών σχέσεων.
Πρέπει, εξάλλου, να προσέξουμε
τη σημασία και το βάρος της νεοαποκτηθείσας κοινοβουλευτικής μας
νομιμότητας, η οποία συνεπάγεται
νέες ευκαιρίες που θα ενισχύσουν

τη μελλοντική μας διεθνή προβολή.» 221
Σε μία από κοινού συνέντευξη με τον
Nick Griffin του BNP, ο Kovács δικαιολογεί την ίδρυση της Ουγγρικής Εθνοφρουράς. Πρόκειται για μονάδα αυτοάμυνας, όπως ισχυρίζεται, η οποία δεν
είναι κατά των Ρομά, αλλά θέλει να γίνει
ασπίδα προστασίας κατά της «εγκληματικότητας των Ρομά». Ιδιαίτερα στην
επαρχία, οι ηλικιωμένοι δέχονται επιθέσεις, ληστεύονται ή ακόμη και δολοφονούνται από τους Ρομά. Οι Ρομά
κλέβουν όλη τη σοδειά από τα χωράφια
και τα αγροτικά μηχανήματα από τους
αγρότες. 222 Όσο για τους στόχους του
ως Μέλος του ΕΚ, όταν ρωτήθηκε, ο
Kovács εξήγησε πως η μισή δουλειά
του γίνεται από ένα γραφείο που λειτουργεί στην Ουκρανία. Από κει φροντίζει για τα συμφέροντα των Ουγγρικών
μειονοτήτων εκτός Ουγγαρίας. Ο δεύτερος στόχος ενισχύθηκε με την αναγνώριση της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Εθνικών Κινημάτων ως Ευρωπαϊκό κόμμα,
αφού μόνο με συνεργασία και καλές διασυνδέσεις μπορεί να ασκηθεί επιρροή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλωστε,
προσωπικός του πολιτικός στόχος είναι
να διοριστεί εισηγητής του Κοινοβουλίου ή της ανάλογης Επιτροπής. Στην
ίδια συνέντευξη, ο Kovács και ο Griffin
ενισχύουν τους στενούς πολιτικούς τους
δεσμούς.
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