
RACIONALITAT, EMOCIONS I NORMES SOCIALS

Quins factors expliquen el vot de la classe treballadora per l’extrema 

dreta en l’actualitat, racionals o emocionals? 

Introducció

En l’actualitat Europa compta amb
una gran quantitat de formacions
d’extrema dreta que han
aconseguit representació
parlamentària en gairebé tots els
països europeus, han aconseguit
formar part d'alguns governs i fins i
tot els lideren. Representa un xoc
que actualment aquesta es vegi tant
representada en els diferents
sistemes parlamentaris dels països
europeus.

Objectiu

L’objectiu d’aquest treball és
entendre el per què un sector de la
classe treballadora, possiblement
aturada i amb unes condicions de
vida bastant humils, decideixen
donar suport a un partit que el que
planteja és la flexibilització del
mercat de treball i per tant la
creació d’unes condicions més
desfavorables. La decisió de vot
obeeix a factors racionals o
emocionals?

Metodologia

Per realitzar el següent treball
utilitzaré el mètode de la revisió
bibliogràfica narrativa, en altres
paraules, tractaré de contestar la
pregunta d’investigació a través de
la cerca de diverses fonts
relacionades amb el tema d’estudi.
El treball intentarà fer una
aproximació als termes de
racionalitat i emocions, partint
sobre la teoria del que Jon Elster
entén per elecció racional.
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Conclusions

El vot a VOX no es pot explicar a partir de la teoria d’elecció racional. La
liberalització econòmica que proposa no beneficia la classe
treballadora. Sabent que la racionalitat no implica la veritat de les
creences de l’agent (Elster, 2010), no puc concebre que un individu amb
creences equivocades pensi de manera racional. Creences que moltes
vegades s’han creat per la interpretació de la informació en que s’han
ajustat a estructures preconcebudes (Lakoff, 2014) i on aquestes es
presenten tant reduïdes que moltes vegades cauen en fal·làcies (Taleb,
2010). Per tant, la decisió de votar a la ultradreta per part de la classe
treballadora té un factor més emocional que racional, encara que
engloba els dos termes. Per alguns individus la decisió posseirà més
caràcter emocional o menys, tot i que l’impuls de la decisió de vot
sempre serà emocional
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preconcebudes
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en el discurs

Vot de protesta?
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