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Przez ostatnie lata w Europie nawarstwiały się kolejne kryzysy. Wojna na Ukrainie, napływ migrantów 
oraz pogłębiająca się recesja osłabiająca klasę średnią i zwiększająca rozwarstwienie społeczne wywo-
łały ferment. Żyjący dotychczas spokojnie w dobrobycie Europejczycy zaczęli odczuwać niepewność i za-
grożenie.

Ukojenia nie przyniosło powtarzanie sloganów nawołujących do jeszcze większej integracji kontynentu. 
Ta niezadowalająca reakcja elit stała się paliwem dla zmarginalizowanych do tej pory ruchów politycznych 
i przyczyniła się do wzrostu ich popularności.

Niedługo może dojść do sytuacji, w której antysystemowe partie zdobędą znaczny wpływ na politykę 
w niektórych państwach. Warto więc bliżej przyjrzeć się głoszonym przez nich postulatom, a nie opierać 
się jedynie na szczątkowych informacjach na ich temat pojawiających się w mediach.

Dla Instytutu Wolności komentują:
- Paweł Świdlicki,
- Anna Kwiatkowska-Drożdż (Ośrodek Studiów Wschodnich)
- Michel Viatteau,
- Dominik Héjj (www.kropka.hu)

Czy ruchy antysystemowe zdobędą władze
na Zachodzie?
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Paweł Świdlicki – niezależny analityk z Wielkiej Brytanii zajmujący się 
tematyką relacji brytyjsko-unijnych

Wielka Brytania: Mimo sukcesu, UKIP w defensywie

Po decyzji brytyjskich wyborców o opuszczeniu Unii Europejskiej, 
UKIP (Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa) stoi równocze-
śnie przed ogromną szansą, jak i egzystencjalnym wyzwaniem.

Partia ma trzy zasadnicze problemy. Po pierwsze, dla wielu UKIP ist-
niało tylko i wyłącznie po to, aby doprowadzić do wyjścia Zjednoczo-
nego Królestwa z UE. Zapowiedź realizacji tego celu przez nowy rząd 
Theresy May – jak i powrót do mniej liberalnej polityki w sferach ta-
kich jak szkolnictwo – spowodowało, że niektórzy członkowie UKIP 
zdecydowali się przyłączyć lub powrócić do Partii Konserwatywnej. 
Dodatkowo, po (kolejnej) rezygnacji Nigela Farage’a z roli przywódcy 
partii będzie jej trudniej przebić się w debacie publicznej.  

Po drugie, brytyjska ordynacja wyborcza (okręgi jednomandatowe) 
jest bezlitosna dla mniejszych partii z wysokim, ale rozprzestrzenio-
nym terytorialnie poparciem. W wyborach parlamentarnych w 2015 
roku UKIP zdobyło 12,7% głosów (3,8 mln), co przełożyło się tylko na 
jeden mandat w 650 osobowej Izbie Gmin. Po trzecie, partia jest po-
dzielona – większość establishmentu partyjnego prowadzi otwartą 
wojnę z Douglasem Carswellem (jedynym posłem partii) i jego zwo-
lennikami.

Jednak są także powody, aby sądzić, że UKIP będzie miało jeszcze dużo 
do powiedzenia w brytyjskiej polityce. Referendum unijne brutalnie 
odkryło podziały w brytyjskim społeczeństwie – głównie ze względu 
na wiek, wykształcenie, miejsca zamieszkania (Londyn i inne duże 
miasta przeciwko mniejszym miastom i rejonom wiejskim) oraz toż-
samości (osoby identyfikujące się jako „Anglicy, nie Brytyjczycy” byli 
o wiele bardziej skłonni głosować za wyjściem z UE).

Te podziały przecinają elektoraty wszystkich mainstreamowych partii. 
Stanowią przede wszystkim wyzwanie przed Partią Pracy, która pod 
przywództwem Jeremiego Corbyna i jego skrajnie lewicowych sojusz-
ników coraz bardziej oddala się od poglądów swoich tradycyjnych 
wyborców, szczególnie w post-przemysłowych rejonach, jak północna 
i środkowa Anglia czy południowa Walia. 

Z tych względów, te rejony potencjalnie mogą być bardzo przychyl-
ne UKIP. Większość przywódców opowiadających się za Brexitem, ta-
kich jak torysi Boris Johnson czy Michael Gove patrzą na tę kwestię 
z globalnej perspektywy. Chcą wyjścia z Unii Europejskiej ponieważ 
uznają, że to ogranicza możliwości Zjednoczonego Królestwa na świa-
towej scenie politycznej i gospodarczej. Takie rozważania nie zaprzą-
tają głowy wielu wyborcom głosujących za Brexitem. Ich motywacje 
były podyktowane przede wszystkim sytuacją osobistą. To właśnie 
w członkostwie w UE widzą zły wpływ na nią – swobodny przepływ 
osób zwiększa imigrację, a dodatkowo ogranicza ochronę socjalną 
i gospodarczą. Ta różnica między brexitowskimi elitami a brexitowym 

,,Wielu zwolenników opusz-
czenia UE życzy sobie Brexitu 
na twardszych warunkach niż 
rząd prawdopodobnie będzie 
w stanie wynegocjować.” 

Paweł Świdlicki
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społeczeństwem stanowi szansę dla UKIPu, jeśli rząd (w tym ministro-
wie, którzy w referendum byli po stronie Leave) nie wezmą ich poglą-
dów pod uwagę przy negocjowaniu warunków wyjścia.

Wielu zwolenników opuszczenia UE życzy sobie Brexitu na twardszych 
warunkach niż rząd prawdopodobnie będzie w stanie wynegocjować. 
Aby utrzymać wysoki poziom dostępu do wspólnego rynku potrzeb-
ne będą kompromisy w obszarach takich jak suwerenność, swobodny 
przepływ obywateli UE oraz wpłaty do unijnego budżetu. Gdy padną 
nieuniknione oskarżenia o zdradę, UKIP, czy potencjalnie nowy ruch 
populistyczny, który powstanie na jego gruzach, będzie dobrze przy-
gotowany, aby na tym zyskać.

 WIELKA BRYTANIA
PARTIA NIEPODLEGŁOŚCI

ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

We wrześniu 2016 nowym liderem partii została europarla-
mentarzystka Diana James, zastępując Nigele’a Farage’a. 
Wśród powodów rezygnacji długoletniego przywódcy i twórcy 
potęgi UKIP wymienia się zmęczenie, presję wewnątrzpartyjną
i osobistą porażkę w wyborach parlamentarnych w 2015 r.

UKIP w ostatnich lata stawała się coraz bardziej popularna, 
co przekładało się na wzrost liczby członków.

W ostatnim roku odnotowano jednak jej znaczący spadek.

Liczba członków:

Nowy lider:
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wybory do Europarlamentu (2009 i 2014)

Ostatnie wyniki UKIP w brytyjskich wyborach

UKIP zajął pierwsze 
miejsce w wyborach 
do Parlamentu 
Europejskiego w 2014 
wyprzedzając Partię 
Pracy i Partię 
Konserwatywną. 

W ostatnich wyborach parlamen-
tarnych partia zdobyła  12% 

głosów, jednak ze względu na 
ordynację wyborczą, wprowadziła 
zaledwie jednego przedstawiciela 

do Izby Gmin.

http://www.instytutwolnosci.pl/index.php/pl/opinie/391-nato-musi-poczynic-znaczne-inwestycje-by-utrzymac-sie-na-powierzchni
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Anna Kwiatkowska-Drożdż, kierownik Zespołu Niemiec i Europy Północ-
nej w Ośrodku Studiów Wschodnich

Alternatywa dla Niemiec – partia, której miało nigdy nie być

Wszystko wskazuje na to, że jesienią 2017 roku do niemieckiego par-
lamentu wejdzie populistyczna, antyimigrancka i antyislamska partia 
Alternative für Deutschland. Tym samym zostanie złamana niepisana 
zasada obowiązującą od lat w RFN, że żadnej partii na prawo od cha-
deków w Bundestagu nie będzie. Wszędzie tylko nie w Niemczech. 

W ostatnich sondażach AfD uzyskuje ok. 16% poparcia na poziomie 
federalnym. Do tego już dziś obecna jest w 10 z 16 parlamentów kra-
jów związkowych RFN, w niektórych regionach ciesząc się poparciem 
powyżej 20% głosujących. Wiosną przyszłego roku wejdzie prawdopo-
dobnie do kolejnych trzech landtagów. 

Skąd takie zmiany na stosunkowo stabilnej do tej pory scenie politycz-
nej Niemiec? Poparcie dla AfD jest niewątpliwie wyrazem protestu 
przeciwko polityczno-medialnemu establishmentowi w Niemczech. 
Na początku był to protest „mieszczański”, gdy ekonomiści, w tym 
szanowani profesorowie zakładający w 2013 roku partię, nawoływali 
do opuszczenia strefy euro i głosili jej szkodliwość dla Niemiec. Teraz 
jednak ruch ewoluował w stronę bardziej radykalnego i choć nie po-
rzucił postulatu rezygnacji ze wspólnej waluty, dodatkowo świetnie 
wyczuł i skanalizował lęki współobywateli dotyczące nielegalnej mi-
gracji i „zagrożenia islamem, bo ten nie należy do kultury Niemiec”. 

Sukcesy wyborcze AfD w wyborach do parlamentów krajów związko-
wych boleśnie udowodniły mainstreamowym partiom, że dotychcza-
sowa taktyka postępowania z AfD, a zwłaszcza z jej wyborcami nie 
zdaje egzaminu. Przemilczanie, ignorowanie, a przede wszystkim ety-
kietowanie sfrustrowanych i przestraszonych obywateli jako ekstremi-
stów, nacjonalistów i ksenofobów jest całkowicie przeciwskuteczne. 

Zrozumiała to na pewno kanclerz Merkel, o czym świadczą jej ostat-
nie wypowiedzi. Pogodziła się już z koniecznością lepszej komunika-
cji z wyborcami i potrzebą podjęcia realnych działań, w tym  ogra-
niczających migrację. Czy obecnej kanclerz uda się odpowiedzieć na 
potrzeby społeczne, tak by nastąpiła gwałtowna erozja elektoratu 
AfD? W ciągu 12 miesięcy, które pozostały do wyborów jest to mało 
prawdopodobne. AfD wejdzie zatem do Bundestagu i choć nie będzie 
współrządzić, sama jej obecność zmieni wiele. 

Nawet jeśli chadecja wygra wybory i utrzyma się u władzy, fragmen-
taryzacja sceny politycznej (oprócz CDU/CSU, SPD, Zielonych, post-
komunistycznej Lewicy i AfD do parlamentu mają szanse powrócić 
liberałowie z FDP) spowoduje znaczne trudności z utworzeniem ko-
alicji rządzącej. Najprawdopodobniej powstanie koalicja trójpartyjna, 
a więc z definicji niestabilna. Różnice programowe w takim wymuszo-
nym układzie będą wymagały zawarcia daleko idących kompromisów 
i rezygnacji z ważnych postulatów wyborczych. Wywoła to niezado-
wolenie elektoratu i może spowodować wzrost popularności „bez-

,,AfD wejdzie zatem do Bund-
estagu i choć nie będzie 
współrządzić, sama jej obec-
ność zmieni wiele.“

Anna Kwiatkowska-Drożdż

foto: Bernard Lipiński
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kompromisowej” AfD. Wzmocni się parlamentarna opozycja, a AfD 
będzie wywierała ciągłą presję zarówno na chadeków, jak i na socjal-
demokratów. 

Angela Merkel ma teraz chwilę oddechu przed trzema wyborami do 
parlamentów lokalnych, które czekają ją wiosną przyszłego roku oraz 
wyborów prezydenta RFN w lutym. We wszystkich tych elekcjach 
jednym z, jeśli nie najważniejszym punktem odniesienia debat poli-
tycznych, będzie program AfD – antyeuropejski, prorosyjski, antyimi-
grancki i antyislamski. Walka z przeciwnikiem, który nie ma propozycji 
skutecznych rozwiązań, za to odwołuje się do tęsknoty za mityczną 
„starą Bundesrepubliką” z jej ładem społecznym, dobrobytem, spo-
kojem i stabilnością, będzie zadaniem arcytrudnym. 

NIEMCY
ALTERNATYWA DLA NIEMIEC

Reprezentowana
w 10 na 16

parlamentów krajowych
Niemiec

14%

10,5%

7%

3,5%

0%
Bundestag (2013 i 2016 sondaż)

14-16 %
 Wynosi poparcie 

w sondażach przedwybor-
czych dla AfD. Pozwoliłoby 

to na stworzenie silnej 
reprezentacji parlamen-

tarnej, która – do tej pory 
–nie istniała

Odwaga do Prawdy
To główne hasło AfD podkreślające jej antysystemowość

i bezkompromisowość

Ostatnie sukcesy w wyborach regionalnych (2016):
12.6 % (3 miejsce) Nadrenia-Palatynat

15.1 % (3 miejsce) Badenia-Witembergia
20,8%  (2 miejsce) Meklemburgia

24.4 % (2 miejsce) Saksonia-Anhalt
14,2% (5 miejsce) Berlin
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Michel Viatteau -  dziennikarz, długoletni korespondent Agence France 
Press w Polsce

Francuscy eurosceptycy rosną w siłę

Krytycy Frontu Narodowego używają wobec nich określenia „skrajna 
prawica”, ale jego politycy ten termin odrzucają, określając się jako 
partia konserwatywna, patriotyczna i suwerenistyczna. Jej tożsamość 
jest kojarzona przede wszystkim ze sprzeciwem wobec imigracji arab-
skiej i afrykańskiej, Unii Europejskiej i globalizacji.

Powstały w 1972 z inspiracji neofaszystowskiego ruchu Ordre Nouve-
au i idący za modelem włoskiej   partii MSI (Włoski Ruch Społeczny) 
o tej samej orientacji, Front wegetował przez prawie dziesięć lat. 
Działo się tak mimo, że jego charyzmatyczny przywódca Jean-Marie 
Le Pen chciał zdobyć władzę jedynie za pomocą działalności w pełni 
legalnej. Odrzucał jednoznacznie metody rewolucyjne, czyli używania 
siły w celu zmiany systemu lub przeciwko przeciwnikom politycznym.

Do rozkwitu Frontu na początku lat 80. przyczyniło się kilka czynników. 
Wygrana w wyborach prezydenckich socjalisty François Mitterranda 
osłabiła tradycyjne partie prawicy, przenosząc sympatie części ich wy-
borców bardziej na prawo. Dodatkowo stopniowy rozkład potężnej 
dotychczas partii komunistycznej popchnął w kierunku Frontu część 
jej wyborców lubiących bezpośredni język i radykalne propozycje. To 
przyniosło pierwsze sukcesy przy urnach w wyborach lokalnych, a na-
stępnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po wprowadzeniu 
przez Mitterranda proporcjonalnego systemu wyborczego, ewident-
nie w celu podzielenia prawicy, pozwoliło Le Penowi w 1986 wprowa-
dzić 35 posłów do Zgromadzenia Narodowego. 

Jednocześnie wzrosła świadomość społeczna rozlicznych problemów, 
takich jak pojawianie się dzielnic przypominających getta czy rosną-
cej przestępczości, spowodowanych przez masowy napływ imigran-
tów z innych obszarów cywilizacyjnych. Główne siły polityczne kraju, 
gaulliści i socjaliści, starały się te problemy rozwiązywać po cichu, ale 
głośno o nich nie mówiły. Z kolei Jean-Marie Le Pen będący znakomi-
tym mówcą, jawił się jako polityk mający odwagę poruszać te kwestie 
i jednocześnie proponować ich radykalne rozwiązanie. Krytykował 
także korupcję polityków tradycyjnych partii politycznych.

Front odniósł sukcesy wyborcze na różnych szczeblach władzy. Udało 
mu się wprowadzić swoich ludzi na stanowisko mera w kilku dużych 
miastach, chociaż po przywróceniu przez prawicę gaullistowską syste-
mu większościowego stracił silną reprezentację w parlamencie. Jego 
największym sukcesem wciąż pozostaje przejście Jean-Marie Le Pena 
do drugiej tury w wyborach prezydenckich w 2002 roku. W pierwszej 
turze Le Pen uzyskał blisko 17% głosów i wyprzedził kandydata socja-
listów Lionela Jospin. Skutkiem tego było jednak miażdżące zwycię-
stwo gaullisty Jacquesa Chiraca, na którego – z ciężkim sercem – za-
głosowała także lewica.

W następnych latach FN słabł, po części z powodu konfliktów we-

Front Narodowy (Front National) 
to francuska partia polityczna, nacjona-
listyczna i eurosceptyczna. Choć trady-
cyjnie klasyfikuje się ją na prawicy, to jej 
doktryna społeczna skłania się w kie-
runku socjalistycznym. Proponuje silną 
rolę państwa w gospodarce i redystry-
bucję bogactwa narodowego na korzyść 
biedniejszych grup społecznych poprzez 
podatki, przy jednoczesnym zachowaniu 
pewnych tendencji neoliberalnych, np. 
zmniejszenie zapomóg dla bezrobotnych 
czy ograniczenie prerogatyw związków 
zawodowych. 
Szefem FN jest Marine Le Pen, córka 
jednego z założycieli i długoletniego 
charyzmatycznego lidera, Jean-Marie Le 
Pena.  Z powodu różnic w systemach 
wyborczych, FN ma tylko jednego depu-
towanego w Zgromadzeniu Narodowym 
(wybieranym w systemie większościo-
wym) i aż 22 w Parlamencie Europejskim.
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wnętrznych, po części z powodu konkurencji nowej partii prawicowej 
i nacjonalistycznej, MPF (Ruch dla Francji), założonej przez Philip-
pe’a de Villiers.

Od 2010 roku wyniki wyborcze Frontu są coraz lepsze. W styczniu 
2011 córka szefa partii, Marine Le Pen, dużą większością głosów zo-
stała wybrana na jego miejsce. Jej ojciec pozostał honorowym prze-
wodniczącym.

Pod wodzą Marine, która odziedziczyła jego talent oratorski, Front 
staje się coraz bardziej popularny. Nowa liderka stara się go przedsta-
wić jako „normalną partię polityczną”, prowadząc kampanię „odde-
monizowania”. Dystansuje się wobec wypowiedzi Jean-Marie Le Pena 
szokujących opinię publiczną i powodujących oskarżenia o rasizm oraz 
antysemityzm (najsłynniejszą było jego stwierdzenie, że nazistowskie 
komory gazowe to „detal historyczny”).

Były szef FN jednak wciąż powtarzał dawne wypowiedzi, utrzymując 
między innymi iż marszałek Pétain nie był zdrajcą Francji. W związku 
z tym Marine Le Pen wszczęła wobec niego procedurę dyscyplinar-
ną i zachęcała do odejścia od polityki. W końcu partia zawiesiła go 
w prawach członka. Ale Jean-Marie Le Pen się nie poddał, wytoczył 
partii proces i wygrał. Jednak nie na długo, bo w sierpniu 2015 roku 
został z FN wykluczony, co spowodowało nowe konflikty w łonie par-
tii. Jednak o aktualnej sile Frontu świadczą prognozy polityczne, które 
przewidują, że Marine Le Pen przejdzie do drugiej tury wyborów pre-
zydenckich w maju 2017 roku. Pojawiają się, choć znacznie rzadziej, 
nawet takie, w których przewiduje się jej zwycięstwo.

Program

W polityce zagranicznej Front chciałby odzyskać dla Francji pełną su-
werenność narodową, a jego szefowa chciałaby przeprowadzić re-
ferendum, pytając Francuzów o wyjście z UE. Gdyby to okazało się 
niemożliwe, FN chce renegocjować traktaty europejskie, ustanowić 
wyższość prawa francuskiego wobec prawa europejskiego i wyprowa-
dzić Francję z NATO. Chciałby także, żeby Europa wyszła z orbity wpły-
wów amerykańskich i oparła się na osi Paryż-Berlin-Moskwa.

W polityce wewnętrznej Front domaga się pierwszeństwa dla oby-
wateli francuskich w dziedzinie pracy i pomocy społecznej. Odrzuca 
również tzw. „dyskryminację pozytywną”, czyli rezerwowanie pewnej 
ilości miejsc pracy lub miejsc na uczelniach dla określonych grup spo-
łecznych. W przeszłości proponował także kompletny zakaz imigracji; 
dziś wypowiada się za ograniczeniem liczby imigrantów do 10 000 
osób rocznie.

Jeśli chodzi o międzynarodowe kwestie gospodarcze, Front proponuje 
odejście od wspólnej waluty europejskiej i zwalcza globalizację. Głosi 
nawrót do protekcjonizmu i przywrócenie barier celnych, żeby bronić 
francuskich przedsiębiorców przed konkurencją tańszych produktów 
z importu.

,,Front staje się coraz bardziej 
popularny. Nowa liderka stara 
się go przedstawić jako „nor-
malną partię polityczną”, 
prowadząc kampanię „odde-
monizowania.“

Michel Viatteau
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W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, FN opowiada się za powro-
tem do kary dożywocia, a nawet do kary śmierci, w przypadku gdyby 
Francuzi poparli ten projekt w referendum.

FRANCJA – FRONT NARODOWY

„La France apaisée” / Francja uspokojona
Nowe hasło pokazuje, że główną narracją kampanii

będzie uspokojenie nastrojów społecznych
oraz najprawdopodobniej próba zbicia kapitału politycznego

grając na anty-imigranckich nastrojach.

Nazwa z 1972 mogłaby zostać zastąpiona na „Les Patriotes” 
– Patrioci, która jest już używana w dwóch regionach Francji 
lub „Union bleu Marine” – Niebieska Unia Marine, która 
w różnej formie jest obecne od 2012 roku w francuskich
mediach.
Cel: "Oddemonizowanie" wizerunku

Republikanie (Les Républicains, LR) - 175�900 członków, 
Partia Socjalistyczna (Parti Socialiste PS) - 160�000 członków

Inne partie: 

Liczba członków
dynamiczny wzrost:

Zmiana nazwy 
partii?

31%
30%
29%
28%
27%
26%
25%
24%
23%
22%

Europarlament 2014
25% głosów

Wybory regionalne
28% głosów

Sondaże przed wyborami 
prezydenckimi (Marine Le Pen)
26 -30% głosów 

Marine Le Pen 
oraz Marion Maréchal 
Le Pen w swoich 
regionach zdobyli 
ponad 40% głosów.

2

1

7 000
2007

51 000
2016
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Dominik Héjj, politolog, redaktor naczelny portalu www.kropka.hu 
poświęconego węgierskiej polityce

Antysystemowy mainstream na Węgrzech

Jobbik najczęściej określa się jako partię „faszystowską”, „narodową” 
bądź „antysystemową”. Nad tą antysystemowością należałoby się jed-
nak nieco zastanowić, ponieważ zdobywając coraz większe poparcie, 
Jobbik stał się częścią mainstreamu politycznego, tego samego, który 
był głównym celem jego krytyki. Co więcej, posłowie partii znakomi-
cie odnaleźli się w politycznej rzeczywistości, byli aktywni, wychodzili 
z wieloma inicjatywami.

Od 2014 roku węgierska scena polityczna została całkowicie zdomino-
wana przez spór Fideszu i Jobbiku. Partia Gábora Vony, który pierwsze 
polityczne kroki stawiał właśnie pod okiem Viktora Orbána, punktuje 
działania obecnie rządzącej koalicji Fidesz-KDNP. 

Pomimo tego, próżno szukać diametralnych różnic w programach 
politycznych obydwu partii. Co więcej niejednokrotnie współpracują 
one ze sobą przy najważniejszych zagadnieniach. 

Z politologicznego punktu widzenia, wskazać można kilka funkcji, któ-
re pełni partia w węgierskim systemie partyjnym. Do najważniejszych 
należy zaliczyć:

Po pierwsze, uproszczenia języka polityki, który doprowadził do pod-
niesienie dostępności polityki dla szerszych grup wyborców. Dotych-
czas postępowała bardzo silna alienacja elit politycznych, Jobbik przy-
wrócił większej grupie wyborców podmiotowość. 

Po drugie, co bezpośrednio wiąże się w z poprzednim punktem, par-
tia Gábora Vony zaktywizowała rzesze biernych politycznie wyborców, 
którzy odnaleźli w niej reprezentację swoich, niejednokrotnie skraj-
nych poglądów. 

Po trzecie wreszcie, wprowadził do publicznego dyskursu kwestie, 
stanowiące dotychczas tabu, jak przestępczości wśród społeczności 
romskiej i wymusiła tym samym określenie innych ugrupowań wobec 
nich. 

Polityka i narracja Jobbiku ewoluowała od „wywrotowo-skrajnej” do 
bardziej wyważonej. Ta zmiana została potwierdzona w maju 2016 
roku podczas kongresu partii. 

Najbardziej interesująca ewolucja programowa, miała miejsce w przy-
padku dwóch zagadnień – stosunku wobec Unii Europejskiej (od cał-
kowitego wykluczenia członkostwa do dostrzeżenia pozytywów wyni-
kających z przynależności) oraz stosunku wobec świata islamu. Dzisiaj 
Jobbik jest postrzegany jako jedna z najbardziej anty-arabskich partii. 
Pamiętać jednak należy, że to właśnie Jobbik zapoczątkował modę na 
utrzymywanie bliskich kontaktów z państwami Bliskiego Wschodu, 
a w 2010 roku zorganizował dzień przyjaźni z krajami arabskimi. Nie-

,, Od 2014 roku węgierska 
scena polityczna została całko-
wicie zdominowana przez spór 
Fideszu i Jobbiku“.

Dominik Héjj

Jobbik
to węgierska partia polityczna, która 
została założona w październiku 2003 
roku. Od 2006 roku bierze udział na 
wszystkich szczeblach wyborów. Pierw-
szy sukces odnotowała wiosną 2009 
roku zdobywając 14,77% głosów w wy- 
borach do Parlamentu Europejskiego, co 
stanowiło trzeci wynik w kraju i umożli-
wiło wyjazd do Brukseli trzem przedsta-
wicielom partii. Od 2010 roku posłowie 
ugrupowania zasiadają w ławach Zgro-
madzenia Narodowego. Obecnie jest to 
najsilniejsza partia opozycyjna. Liderem 
jest Gábor Vona.
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przypadkowo wybrał również datę 11 września.

 Tak więc, Jobbik pełen jest nieoczywistości, programowych 
zwrotów niemal o 180 stopni. Jest on jednak nieodłącznym elemen-
tem politycznego krajobrazu Węgier, i partią która inspiruje miliony 
wyborców. Stanowi także istotną funkcję kontrolną wobec rządzącego 
Fideszu. Z kolei politycy europejscy bardziej od „nieprzewidywalnego” 
Jobbiku wolą może „egzotyczny”, ale jednak przewidywalny Fidesz.
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Instytut Wolności jest niezależnym politycznie think-tankiem. Instytut tworzy idee i rzetel-
ną wiedzę z najwybitniejszymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki; realizuje projekty, 
które mają wpływać na rzeczywistość, poprawiać jakość elit i debaty publicznej, upowszech-

niać strategiczne myślenie o Polsce i otaczającym ją świecie.

Czekamy na Państwa reakcje: biuro@instytutwolnosci.pl

Zapraszamy na nasze strony:
www.instytutwolnosci.pl

www.facebook.com/instytutwolnosci
www.twitter.com/instwolnosci

www.instytutwolnosci.salon24.pl

Zespół redakcyjny: Przemysław Barański, Maciej Piotrowski, Michał Duda

Jeśli cenisz działalność Instytutu Wolności...
Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości raportach, ciekawych konferencjach nadających ton debacie 

publicznej...
Prosimy o wsparcie Instytutu poprzez przekazanie darowizny na cele statutowe.

Twoje wsparcie umożliwi nam utrzymanie niezależności i bezstronności w dalszej działalności.
Przekaż darowiznę:

Fundacja Instytut Wolności
Marszałkowska 80/251

nr konta: 13 1090 2851 0000 0001 1924 2365
Tytułem: “Darowizna na cele statutowe”

www.instytutwolnosci.pl


