
L’auge de l’extrema dreta a la Unió Europea:

La immigració 

en el punt de mira

En les últimes dues dècades s’ha donat l’emergència simultània

de partits polítics d’extrema dreta als parlaments de països de la

UE. Són fonamentalment partits antiimmigració i tenen una gran

influència en marcar l’agenda política.

De quina manera la immigració juga un paper en l’auge dels

partits d’extrema dreta a la Unió Europea?

 

Tipus de recerca teòrica.

Anàlisi a través de fonts primàries i secundàries:

articles empírics, llibres, entrevistes, tesis,

discursos, notícies periodístiques, enciclopèdies i

pàgines web oficials de partits polítics.

Consulta de dades estadístiques oficials:

Eurobaròmetre i Eurostat.

Caracteritzar el denominador comú dels partits d’extrema dreta

europeus.

Oferir una explicació sociològica del fenomen a partir de la revisió,

el diàleg i la integració de la literatura existent.

Objectius:

1. INTRODUCCIÓ

2. METODOLOGIA

Carla Alonso Méndez

Tutora: Sònia Parella Rubio

3. EL DENOMINADOR COMÚ

    DE L'EXTREMA DRETA

4. EXPLICACIONS TEÒRIQUES 

    SOBRE LES CAUSES

5. CONCLUSIONS: CAP A LA CONVERGÈNCIA DE FACTORS

6. BIBLIOGRAFIA CLAU

Oposició a la immigració com a eix central que

articula la resta.

Apel·lació a la protecció de la identitat nacional.

Dicotomia populista entre els enemics (l'elit

corrupta o la immigració) i els purs, el nosaltres.

Islamofobisme cap a comunitats ja establertes.

Oposició a la globalització.

Euroescepticisme; la UE com una amenaça per

la sobirania nacional.
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4.1. La revisió: Questió de percepció 4.3. La base material4.2. La construcció Europea

Ethnic backlash: Resposta defensiva

a una amenaça ètnica percebuda.

Mudde (2007) estudia variables

objectives (ex: nombre sol·licitants

d’asil i èxit electoral partits

d’extrema dreta) per validar la teoria.

Problema de percepció  

Països amb baixes taxes de

sol·licituds d'asil i immigració

(segons l'Eurostat) tenen

presència de partits que

exploten el recurs anti-

immigració no comunitària

El cas d'Hongria, Eslovàquia i Polònia

L’Eurobaròmetre mostra que el sentiment negatiu cap a

la immigració no comunitària hi era abans que la

denominada “crisi migratòria”

Nacionalisme excloent; taken-for-granted whiteness

(Keskinen, 2018)

El "Mirall eurocèntric" amb el que ens mirem (Sousa i

Aguiló, 2019) i que deixa a l'altre en una posició

subordinada.  

Les migracions com el retorn d’un colonianisme no resolt.

A més....

La feble identitat europea fa que no se sentin com a pròpies

determinades decisions de la UE.

Desigualtats estructurals entre països amb superàvit i deficitaris.

Dèficit democràtic de la UE: només una institució electa.

Desaparició de l'alternativa

socialista des de la caiguda

del bloc de l'Est

(Bouamama, 2017)

Crisi de la socialdemocràcia i

escenari de globalització

econòmica: Estat de Benestar es

preveu difícil de mantenir.

Conseqüència de les polítiques

amb segell neoliberal

implementades per la UE.

Classe popular dividida entre els

blancs i els altres: la immigració

com a boc expiatori.

Treball de Fi de Grau, Sociologia

Maig 2019

La revisió de la literatura existent desmenteix la creença que estableix un vincle causal entre un augment del percentatge d’immigració i l'èxit electoral de forces xenòfobes.

Es demostra que el rebuig cap a la immigració no comunitària és previ a la denominada “crisi migratòria”

Les claus es troben en la percepció de la immigració: la construcció de l’immigrant com a amenaça es basa en com s’han cimentat les identitats nacionals, fundades en un

mirall eurocèntric i un passat colonial no resolt.

El factor de la construcció europea com a necessari però no imprescindible per explicar l’auge d’aquestes forces; la base material com a factor clau.

El paper de la immigració com a boc expiatori que desvia la frustració ocasionada per la crisi de la socialdemocràcia.

Mapa a l'esquerra: Percentatge de vots obtinguts per partits d'extrema dreta

en les últimes eleccions parlamentàries (EU28). Font: Elaboració pròpia.


