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Demokrati under 
press 



• Hva er det ideologiske prosjektet til ytre 
høyre partier og bevegelser?

• Hvordan påvirker deres vekst demokrati i 
Europa?

• Hva kan gjøres? 
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 Ytre høyre partier og bevegleser
kombinerer tre ideologisk trekk: populisme, 
autoritarianisme og nativisme 
(ekskluderende) nasjonalisme. 

 Populisme er betegnelsen på en ideologi, 
strategi eller kommunikasjonsform som 
hever å representere «det rene folket» 
(som moralsk konstruksjon), i motsetning til 
«den korrupte eliten» (Müller 2016, Mudde
& Rovira 2017, Brubaker 2017).



Livsverdener blir 
destabilisert av kriser

• Klimakrise

• Økonomi- ulikhetskrise

• Kultur- migrasjonskrise

• Pandemi

• Sikkerhetskrise

• Informasjonsforurensning



Hvorfor stemmer velgere på partier som «dreper 
demokratiet», likeverd og menneskerettigheter 
langsomt innenifra? 

• Resultat av nyliberalisme- økonomisk usikkerhet og økende 
ulikhet  (Kalb and Halmani 2011, Pirro 2014). 

• Kulturell motreaksjon mot innvandring og økt etnisk mangfold 
(Norris and Inglehart 2016:2, Kaufman 2018, Fukuyama 2018).

• En kombinasjon av kriser assosiert med globaliserings raske
endringsprosesser: økonomi, og migrasjon (Brubaker 2017, 
Thorleifsson 2018) som skaper avmakt, misnøye og mistillit. 

• Ulike destabiliserende ”kriser” skaper mulighetsrom for 
emosjonsdreven fryktpolitikk.



•



• Desillusjonerte velgere

• Eksistensiell usikkerhet

• Avmakt, misnøye og
mistillit



Mistillit til vitenskap og 
ekspertkunnskap



Konspiratorisk desinformasjon: 
skremmebilder av minoriteter og 
mangfold som eksistensielle trusler  



• Gayropa som geopolitisk våpen: 
Ukraina revet mellom europeisk
fordervelse og de tradisjonelle
verdiene forsvart av Russland.

• Dugin: Tradisjonalisme some et 
åndelig alternativ til den 
postmoderne globalkapitalistiske
hegemoni.

• Religiøs retorikk om lang tradisjon
som forestiller et Stor-Russland som
strekker seg over dagens Ukraina og
Hviterussland, i et kombinert
territorium kjent som Holy Rus.

Propaganda i den digitale tidsalder 



Demokratisk forvitring i den digitale tidsalder



Fascistisk dehumanisering, irredentisk nostalgi og krav
på ”Stor-Ungarn”



Illiberal trussel

• Autoritær nasjonalisme truer det liberale demokratiet

• Turer minoritetsvern og betydningen av individuelle rettigheter

• Det autoritære kan føre til at Rettsstaten ofres til fordel for Sikkerhetsstaten

• Autoritær nasjonalisme kan føre til avvikling av maktfordelingsprinsippet

• Demokratier dør langsomt innenfra 
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Hva kan gjøres? 

 Hvordan skal EU reagere på demokratisk 
utglidning i et medlemsland?

 EU-kommisjonen kan aktivere artikkel 7 i 
EU-traktat ved alvorlige og vedvarende 
brudd på de grunnleggende verdiene EU-
samarbeidet bygger på. 

 Iverksatt mot Polen og Ungarn, men 
krever enstemmighet. 



Hvordan kan det liberale demokratiet forsvare seg mot 
den autoritære nasjonalismen uten å undergrave sine 
kjerneverdier?

 Lytte til  velgeres bekymringer, men 
avvise konspiratoriske skremmebilder av 
likeverd og mangfold.

 Gjenvinne tillit til konvensjonelle partier.

 Globalisere bedre, adressere de 
bakenforliggende avmakt og mistillit.

 Demokratisk beredskap- utdanning

 Kildekritikk og digital og algoritisk
dannelse 


