
-Problemàtica i interès: l'extrema dreta i la dreta radical a Europa han augmentat en
l'última dècada.
-Pregunta de recerca:“Quins són els mecanismes i les causes del creixement de
l’extrema dreta a Espanya i Alemanya?”
-Reformulació del concepte: Extrema dreta o dreta radical? 
                    Plantejament de Mudde
-VOX i Alternative für Deutschland (2013) representen aquests sectors a Espanya i
Alemanya respectivament. 
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-Territori

1.Introducció -Sorgiment i evolució

-Investigació empírica.
-Entrevistes i altres fonts de recerca.
-Anàlisi etnogràfic de Plataformes Online. Sobretot Telegram, la
qual valorada per els simpatitzants de lextrema dreta per la
seguretat i privacitat que ofereix.

-Radicalització dels partits.
-VOX: Vidal i Quadras (2013), Santiago Abascal (2014).
-AfD: Crisi de la UE, sorgeix un moviment liberal
euroescèptic. Ha tingut diverses cúpules depurades.
Confrontació entre Lücke i Gauland (2015), i entre el
mateix Gauland i Frauke Petri (2016).
-Verifiquem la H2.

-Xarxes socials
 

-Les xarxes socials esdevenen canals de comunicació
essencials.

-Molt més ús de les xarxes per part dels partits espanyols.
De totes maneres, AfD és el partit que menys les utilitza.
Diferències en les temàtiques.

-H4 verificada.

-L'independentisme ha fet crèixer a VOX. Diferències territorial de vot
cap al partit (15%-6%).

. Actualment encara hi ha molta desigualtat entre l'eix Est-Oest. A l'Est
es vota molt més a l'extrema dreta (15-20% la majoria) que a l'Oest (5-
10% a la majoria). A destacar Saxònia (25-27%) i Turingia (22%).

-H3 verificada.

Hipòtesis:

 H1: Tant Espanya com Alemanya, tenen un passat històric
molt important, que té un pes rellevant en la política.
H2-Cap dels dos partits eren d'extrema dreta des del
principi, s'han anat radicalitzant.
H3-Ambdós països tenen discussions i influències
territorials comparables. A Alemanya hi ha la ruptura Est-
Oest, i a Espanya, hi ha el conflicte amb Catalunya.
H4-Els militants i simpatitzants de l'extrema dreta utilitzen
les xarxes i els fòrums secrets per comunicar-se de forma
segura. A Espanya hi ha un major ús de les xarxes socials
per part dels partits polítics, de manera que a VOX hi ha un
major impacte d'aquests mitjans i dels fòrums secrets.
H5- AfD té un posicionament molt crític amb la UE,
esdevenint una base essencial, a diferència de VOX, el qual
tot i ser crític té una postura molt més moderada.
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-Es verifiquen les 5 hipòtesis.

-Les dretes radicals s'assemblen en la influència que té el seu passat en la
política, en la influència del conflicte territorial i el descontentament que
comporta (amb matisos), i en la radicalització de les seves formacions
polítiques. 
-Cal comparar i diferenciar els dos posicionaments euroescèptics L'ús de les
xarxes és desigual, però cal contextualitzar-lo.
-Tenen molta importància l'ús de tècniques de provocació estratègica i el
llenguatge políticament incorrecte.

-Posicionament UE
 

-El posicionament respecte a la UE és molt
diferent. 
-Per AfD: element clau per a la seva
fundació, i de fet, la crítica a la posició
euroescèptica, són un dels punts principals
del partit. 
-VOX, fa una forta crítica a la UE, però no
esdevé una de les bases ideològiques del
partit, de moment. 
-Podem confirmar la hipòtesi 5.

-Passat

-Espanya, està fortament influenciada estructuralment
pel "Règim del 78".
- En el cas d'Alemanya,  la divisió en dos estats després de
la Segona Guerra Mundial va marcar l'evolució d'ambdós
territoris.
-H1 verificada.


