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Tomasz Archutowski *

NOWA SKRAJNA PRAWICA W DANII 
A KONFLIKT KULTUROWY

W ci gu zaledwie kilkunastu lat od swojego powstania Dansk Folkeparti (Du ska Partia Ludowa) osi gn a
w Danii status trzeciej najwi kszej partii politycznej. Fakt zdobycia tak znacz cego poparcia przez parti  skraj-
nie prawicow  i populistyczn  w kraju o ustabilizowanej, wieloletniej demokracji, jakim jest Dania, sk ania do 
g bszej analizy tego zjawiska. G ównym celem artyku u jest wi c próba znalezienia odpowiedzi na pytanie 
o przyczyny popularno ci nowej skrajnej prawicy w Danii. W niniejszej publikacji podejmuj  prób  wykaza-
nia, e istotny wp yw na popularno  nowej skrajnej prawicy ma konfl ikt kulturowy. Poj cie to analizuj  na 
dwóch p aszczyznach – jako zderzenie idei postmaterializmu z tradycyjnymi warto ciami socjokulturowymi 
oraz jako konfl ikt rozgrywaj cy si  pomi dzy kultur  Zachodu a kultur  i warto ciami reprezentowanymi przez 
imigrantów przybywaj cych do Danii, w szczególno ci pochodz cych z krajów muz uma skich.

S owa kluczowe: nowa skrajna prawica, Du ska Partia Ludowa, konfl ikt kulturowy, populizm

Za o ona w 1995 roku z inicjatywy Pii Kjærsgård partia Dansk Folkeparti (Du ska
Partia Ludowa) w ci gu zaledwie kilkunastu lat od swojego powstania osi gn a w Danii 
status trzeciego najwi kszego ugrupowania politycznego po liberalnej Venstre i Socjalde-
mokratach, a za o ycielka i szefowa partii zajmuje czo owe pozycje w rankingach najbar-
dziej wp ywowych osób du skiej polityki. Fakt zdobycia tak znacz cej popularno ci przez 
parti  skrajnie prawicow  i populistyczn  w kraju o ustabilizowanej, wieloletniej demo-
kracji, s yn cym z tolerancji i pragmatyzmu, jakim jest Dania, sk ania do g bszej analizy 
tego zjawiska. W niniejszym artykule podejmuj  prób  analizy jednego z elementów, który 
przyczynia si  do wzrostu popularno ci nowej skrajnej prawicy w Danii. Elementem tym 
jest konfl ikt kulturowy. Na wst pie artyku u si gam do wybranych ustale  teoretycznych. 
W drugiej cz ci prezentuj  histori  nowej skrajnej prawicy w Danii, a nast pnie analizuj
wp yw konfl iktu kulturowego na powstanie i popularno  Du skiej Partii Ludowej. 

1. PROBLEMY DEFINICYJNE 

Zdefi niowanie poj cia nowej skrajnej prawicy nie jest atwym zadaniem. Jeszcze do 
niedawna skrajna prawica by a uto samiana w Europie z poj ciem ideologii faszystowskiej, 
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a partie, zwane neofaszystowskimi, które dzia a y w Europie po drugiej wojnie wiatowej,
mia y w ród swoich za o ycieli i cz onków osoby zwi zane z faszyzmem. Przyk adem takiej 
partii by  W oski Ruch Spo eczny, który otwarcie nawi zywa  do ideologii faszystowskiej. 
Sytuacja zacz a ulega  radykalnej zmianie w latach 80. XX wieku. Istniej ce dotychczas 
ugrupowania polityczne przesz y swoist  metamorfoz , a na scenie politycznej pojawi y si
nowe ugrupowania, które zdecydowanie odci y si  od ideologii faszystowskiej, zarówno 
w warstwie programowej jak i personalnej (Sobolewska-My lik, 2006: 76–77). 

W ród politologów nie ma pewno ci czy partie nowej skrajnej prawicy powinny by
postrzegane jako zbiór jednorodnych partii. Nie istnieje bowiem wzorzec nowej skrajnej 
prawicy. Wed ug Joanny Jankiewicz partie skrajnej prawicy powinny by  postrzegane jako 
rodzina partii maj ca pewne cechy wspólne, jednocze nie okre lana przez w a ciwo ci pro-
wadz ce do podzia ów na ró nego rodzaju podtypy (Jankiewicz 2007: 17–18). 

Karl Mannheim defi niuje skrajn  prawic  w nast puj cy sposób: „…ideologia skraj-
nej prawicy mo e by  postrzegana, jako rozwini ty system idei, której utopijne sk adniki
zawieraj  odmow  dla istniej cego status quo (Swygedouw i Ivaldi 2001: 1). 

Interesuj c  prób  zdefi niowania nowej skrajnej prawicy przedstawi  Michael Minken-
berg (Minkenberg 2003: vol. 16). Wed ug niego radykalna prawica to reakcja na przemiany 
spo eczne, zapocz tkowane w 1968 roku. Modernizacja, która wprowadzi a spo ecze stwa
zachodnie w faz  postindustrialn , sta a si  przyczyn  radykalizacji prawicy. Wed ug Min-
kenberga w defi nicji skrajnej prawicy najwa niejsze staje si  poj cie narodu, wspólnoty, 
w której ka da jednostka ma przydzielone tradycyjne role. Istot  ideologii radykalnej pra-
wicy jest mit homogenicznego narodu oraz sprzeciw wobec liberalnej i pluralistycznej 
demokracji. Nowa radykalna prawica jest prawic  w agodniejszym wydaniu, przyjmuje 
ona ogólnie obowi zuj ce regu y gry politycznej, zast puje klasyczny, biologiczny rasizm 
etnocentryzmem.

Piero Ignazi rozró nia star  i now  skrajn  prawic . Na wyró nienie starej skrajnej 
prawicy wed ug Ignaziego pozwalaj  trzy kryteria: kryterium ideologiczne, kryterium an-
tysystemowo ci oraz kryterium formalne. Nowa skrajna prawica jest przez niego okre lana
mianem postindustrialnego ugrupowania skrajnej prawicy. Wed ug Ignaziego partie nowej 
prawicy s  wytworem nowego, postindustrialnego spo ecze stwa i kryzysu tradycyjnych 
partii, które nie potrafi  odpowiednio szybko reagowa  na pojawienie si  nowych proble-
mów spo ecznych.

Wed ug Poula Taggarda poj cie skrajnej prawicy jest ci le zwi zane z poj ciem po-
pulizmu. Taggard u ywa tego terminu w miejsce okre le  „skrajna prawica” czy „ultra-
prawica”. Wed ug niego partie nowej skrajnej prawicy powinny by  okre lane mianem 
partii populistycznych nowego typu. Warto jednak podkre li , i  Taggard nie wyelimi-
nowa  ca kowicie poj cia „partii skrajnej prawicy”, jednak wed ug niego okre lenie to 
powinno by  u ywane w odniesieniu do funkcjonuj cych ugrupowa  neofaszystowskich, 
które raczej pe ni  marginaln  rol  w istniej cych systemach politycznych. Ugrupowania 
neofaszystowskie deklaruj  powi zania z partiami faszystowskimi starego typu, natomiast 
partie populistyczne zdecydowanie odrzucaj  jakiekolwiek powi zania z ideologi  faszy-
stowsk , która nie wp ywa na wzrost ich popularno ci. Cech  charakterystyczn  partii po-
pulistycznych nowego typu jest podnoszenie przez nie kwestii gospodarczych, spo ecznych
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oraz politycznych. Taggard zak ada ponadto mo liwo  powstawania swoistych hybryd 
politycznych, co zwi zane jest z zacieraniem si  ró nic pomi dzy wy ej wymieniony-
mi typami. Potwierdzeniem powy szej tezy mo e by  przypadek Frontu Narodowego we 
Francji. Populistyczne ugrupowania nowego typu to oparta na konfrontacji kombinacja 
nacjonalizmu z neoliberaln  polityk  ekonomiczn . Partie populistyczne nowego typu to 
partie prawicowe, sprzeciwiaj ce si  istniej cemu systemowi, ale pozostaj ce w g ównym
nurcie polityki. Nowi populi ci nie d  do obalenia demokracji, d  jedynie do zmian 
pewnych jego zasad, które w ich opinii nie s u  spo ecze stwu, poniewa  s  przestarza e.
Nowe partie populistyczne walcz  przeciwko partiom, które s  cz ci  systemu. Istotnym 
elementem ich programów politycznych jest negacja istniej cego systemu oraz czynników 
zagra aj cych narodowi. Ustalenie wroga oraz sposobów walki pe ni funkcj  jednocz c
w walce o nowy porz dek. Dla nowych populistów rol  wroga odgrywaj : politycy, imi-
granci, biurokraci, intelektuali ci oraz klientela pa stwa dobrobytu. 

Ryszard Herbut i Andrzej Antoszewski dokonuj  z kolei podzia u partii skrajnej pra-
wicy na partie starego i nowego typu. Partie starego typu to partie nawi zuj ce do faszy-
zmu i antysystemowe, podwa aj ce legitymacj  ustroju demokratycznego. Partie skrajnej 
prawicy nowego typu to partie ci le zwi zane z aktualnymi problemami politycznymi, 
powstaj cymi na skutek kryzysu wspó czesnego pa stwa dobrobytu. Wed ug R. Herbuta 
i A. Antoszewskiego partie te jednak nie s  partiami antysystemowymi, ale s  partiami 
protestu (Antoszewski i Herbut 1997: 121–122).

Na podstawie wy ej opisanych defi nicji skrajnej prawicy mo na doj  do wniosku, e
wszystkie defi nicje wskazuj  na dwa typy partii, a mianowicie partie neofaszystowskie, 
odnosz ce si  do partii starego typu, bez sukcesów wyborczych oraz partie nowego typu, 
odnosz ce sukcesy wyborcze. W przeciwie stwie do partii neofaszystowskich, partie te od-
nosz  si  do aktualnych problemów, a ich radykalizm mie ci si  w granicach porz dku de-
mokratycznego. Partie nowej skrajnej prawicy s  równie  cz sto przedstawiane jako partie 
protestu lub antypartie. A. Schedler (Schedler 1996: 291–312; Herbut 2004: 103) okre li
tego typu ugrupowania mianem anti-political-establishment parties (partie wyst puj ce
przeciwko rz dz cym). Wed ug A. Schedlera partie te dzia aj  na zasadzie negacji klasy 
rz dz cej i uprawiania antypolityki. 

Wed ug Katarzyny Sobolewskiej-My lik partie nowej skrajnej prawicy to partie rady-
kalne, jednak mieszcz ce si  w granicach porz dku demokratycznego. Ich prawicowo
polega przede wszystkim na promowaniu nacjonalizmu, podkre laniu tradycyjnych warto-
ci w okre laniu to samo ci narodowej oraz stawianiu postulatów ograniczenia aktywno ci

pa stwa w yciu gospodarczym i spo ecznym (Sobolewska-My lik 1996: 78–79). 
Rodzina partii nowej skrajnej prawicy pojawi a si  na pocz tku lat 70. W pocz tkowym 

okresie partie nowej skrajnej prawicy funkcjonowa y jako partie protestu przeciwko elitom 
politycznym lub te , tak jak to mia o miejsce w Danii, przeciwko nadmiernym obci e-
niom podatkowym. Z biegiem czasu partie te przekszta ci y si  w partie maj ce wiele cech 
wspólnych z tradycyjnymi partiami – stworzy y struktury, przyj y okre lon  ideologi  oraz 
strategi , któr  w ich przypadku jest populizm. Promuj c powrót do tradycyjnych warto ci 
oraz g osz c has a etnocentryzmu, partie nowej skrajnej prawicy s  reakcj  na zachodz ce 
procesy modernizacyjne, kryzys pa stwa dobrobytu i globalizacj .
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2. PARTIA POST PU I DU SKA PARTIA LUDOWA 

Za narodziny du skiej nowej skrajnej prawicy przyjmuje si  rok 1972. W a nie w tym 
roku powsta o nowe ugrupowanie polityczne o nazwie Partia Post pu (Fremskridspartiet)1.
Partia Post pu by a parti  protestu, skierowan  z jednej strony przeciwko narastaj cym
obci eniom podatkowym du skiego pa stwa opieku czego, z drugiej za  strony prze-
ciwko ówczesnej klasie politycznej, która wed ug za o yciela partii, Mogensa Glistrupa, 
straci a kontakt z du skim wyborc  i zatraci a swoj  to samo  polityczn . Zarzuty Gli-
strupa mia y pokrycie w rzeczywisto ci. Przeprowadzona w 1970 roku reforma gminna 
oddali a przeci tnego Du czyka od lokalnych o rodków w adzy, a równocze nie znacz co
wzrós  poziom biurokracji. Partia Post pu by a protestem przeciwko pa stwu dobrobytu, 
biurokracji, technokracji oraz wyobcowaniu przeci tnego obywatela. Partia postulowa a
m.in. ca kowite zniesienie podatków, likwidacj  biurokracji oraz zerwanie z pa stwowymi
dotacjami dla kultury. Najbardziej radykalnym, a zarazem oryginalnym projektem Partii 
Post pu, by o zast pienie systemu obronnego kraju nagraniem w czterech j zykach na 
telefonicznej sekretarce informacji o bezwarunkowej kapitulacji Danii. Postulaty g oszone
przez Parti  Post pu trafi y na podatny grunt, a dodatkowej popularno ci przysparza a jej 
ekscentryczna posta  przywódcy partii Mogensa Glistrupa. W wyborach do Folketingu, 
które odby y si  w 1973 roku2, partia Glistrupa zdoby a 15,9% poparcia, staj c si  drug
najwi ksz  parti  w Folketingu. Na skutek nieko cz cych si  zawirowa  politycznych 
i personalnych wewn trz partii oraz pobytu Glistrupa w wi zieniu za oszustwa podatkowe 
na pocz tku lat 80., popularno  Partii Post pu zacz a drastycznie s abn .

Nieobecno  szefa partii zosta a skrz tnie wykorzystana przez jedn  z bardziej aktyw-
nych cz onki  partii, Pi  Kjærsgård, która najpierw przej a miejsce Glistrupa w Folketin-
gu, a nast pnie obj a funkcj  szefowej partii. 

Pod koniec lat 90., na skutek narastaj cych konfl iktów personalnych wewn trz grupy 
parlamentarnej Partii Post pu, w której wi kszo  nie zgadza a si  na kumulacj  w adzy
w r kach Kjærsgård, dosz o do roz amu. W jego wyniku w 1995 roku Kjærsgård opu ci a
parti  i wraz z trzema innymi by ymi cz onkami Partii Post pu stworzy a now  parti  –
Du sk  Parti  Ludow  (Dansk Folkeparti). Partia Post pu, na czele z Kirsten Jakobsen, 
pozosta a parti  walcz c  z regulacjami systemu pa stwowego, podczas gdy Du ska Partia 
Ludowa za swój g ówny cel obra a walk  z imigracj  oraz obron  to samo ci kulturowo-
-narodowej Du czyków. 

Pocz wszy od wyborów w 1998 roku, w wyniku których Du ska Partia Ludowa zdo-
by a 13 miejsc w parlamencie, polityczne znaczenie partii systematycznie wzrasta. W wy-

1 W dalszej cz ci artyku u u ywam polskich nazw partii. 
2 Wybory te, nazywane „wyborami trz sienia ziemi” (w j zyku du skim jordskredsvalg) zapocz tkowa y

radykalne zmiany na du skiej scenie politycznej. W ich wyniku „tradycyjne” partie polityczne straci y 1/3 
dotychczasowego poparcia wyborców, a 28% g osów wyborców przej y partie, które wcze niej odgrywa y
raczej marginaln  rol  na du skiej scenie politycznej. Wybory te zobrazowa y ponadto szereg nowych zjawisk, 
które dotkn y zachodnioeuropejskie systemy partyjne na pocz tku lat 70. XX w. Do zjawisk tych nale a y
m.in.: zwi kszona labilno  zachowa  wyborczych, zmiana tradycyjnych wzorów poparcia politycznego, 
ukszta towanych na podstawie dominuj cych podzia ów socjopolitycznych oraz powstawanie coraz wi kszej
liczby nowych partii. 
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borach parlamentarnych, które odby y si  w 2001 roku, partia Pii Kjærsgård uzyska a 12% 
g osów. W 2005 roku partia mog a pochwali  si  13,3-proc. poparciem, które prze o y o
si  na 24 miejsca w Folketingu. W przy pieszonych wyborach do Folketingu, które odby y
si  13 listopada 2007 roku, Du ska Partia Ludowa zdoby a 13,8% g osów. 

3. ELEKTORAT ORAZ MOTYWY G OSOWANIA 
NA NOW  SKRAJN  PRAWIC

Interesuj c  prób  naszkicowania swoistego „portretu” przeci tnego wyborcy Du skiej
Partii Ludowej pod wzgl dem p ci, wieku, wykszta cenia, miejsca zamieszkania wyborcy 
oraz jego klasy spo ecznej przeprowadzili w 2005 roku Kai Arzheimer i Elisabeth Carter3.
Badania obejmowa y elektorat partii nowej prawicy w latach 1984–2001 w kilku krajach 
europejskich, w tym w Danii. Autorzy bada  wyró nili nast puj ce zmienne: wiek, p e ,
wykszta cenie oraz klas  spo eczn . W przypadku wieku, autorzy wyró nili sze  grup 
wiekowych: wyborcy poni ej 24. roku ycia, przedzia  24–34, 35–44, 45–54, 55–64 lata 
oraz wyborcy powy ej 65. roku ycia. Wykszta cenie wyborców analizowano na podstawie 
podzia u na cztery grupy: brak wykszta cenia lub wykszta cenie podstawowe, wykszta ce-
nie rednie, tzw. wykszta cenie pomaturalne oraz wykszta cenie wy sze. Klasa spo eczna
zosta a sklasyfi kowana w nast puj cy sposób: mened erowie, pracownicy niefi zyczni, oso-
by pracuj ce na w asny rachunek oraz pracownicy fi zyczni. Przed przyst pieniem do bada
autorzy okre lili nast puj ce zmienne: 

– p e  – w przewa aj cej cz ci m czy ni;
– wiek – w przypadku wieku autorzy pos u yli si  tzw. fenomenem „U” – obejmuj cym 

najm odsze i najstarsze grupy wyborców, wyra aj ce najwi ksze zainteresowanie pomo-
c  socjaln , i dla których w zwi zku z tym imigranci stanowi  najwi ksze zagro enie; 

– wykszta cenie – elektorat nowej skrajnej prawicy stanowi  g ównie wyborcy z ni -
szym wykszta ceniem, co autorzy argumentuj  w nast puj cy sposób: ludzie gorzej 
wykszta ceni maj  s absze umiej tno ci oraz s ab  pozycj  na rynku pracy, przez co 
czuj  si  zagro eni ze strony imigrantów, mog cych ich zast pi  na rynku pracy. Oso-
by z wy szym wykszta ceniem zazwyczaj wykazuj  poparcie dla warto ci liberalnych; 

– miejsce pracy – w a ciciele ma ych, prywatnych fi rm, pracownicy fi zyczni oraz osoby 
o ma ym stopniu autonomii. 

Wyniki bada  potwierdzi y tez , e p e  i poziom wykszta cenia wp ywaj  na kszta t
elektoratu nowej skrajnej prawicy. Najwy szy odsetek poparcia (21%) stanowi  m czy -
ni, pracownicy fi zyczni o wykszta ceniu rednim, których ambicj  jest spo eczny awans. 
Grupa ta odczuwa najwi ksze zagro enie dla realizacji swoich ambicji yciowych ze strony 
imigrantów. Najni szy odsetek w tych kategoriach stanowi  kobiety o wy szym wykszta ce-
niu. Pozosta e dwie zmienne, tj. wiek i klasa spo eczna, nie odgrywaj  znacz cego wp ywu

3 http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/marburg/papers/14/9/Carter.pdf [dost p: 25 listopada 
2009].
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na zachowania wyborcze. Osoby powy ej 65. roku ycia nie s  w aden sposób nadre-
prezentowane w ród elektoratu nowej skrajnej prawicy, aczkolwiek w Danii, w latach 90. 
zauwa alna by a tendencja wzrostowa w ród osób starszych. Zgodnie z wynikami bada
K. Arzheimera i E. Cartera, modelowy wyborca du skiej nowej skrajnej prawicy to m -
czyzna w wieku 24 lat lub m odszy, o rednim wykszta ceniu, pracuj cy fi zycznie. 

Próby stworzenia profi lu wyborcy oraz okre lenia motywów g osowania na now
skrajn  prawic  podj li si  równie  w ostatniej dekadzie XX wieku M. Lubbers, M. Gijs-
bert i P. Scheepers (2002: 345–378). Ich badania obj y grup  prawie 50 000 osób i zosta y
przeprowadzone w szesnastu krajach Europy Zachodniej, w tym Danii. Badania wykaza y, 
e elektorat nowej skrajnej prawicy to w przewa aj cym stopniu wyborcy o ni szej po-

zycji spo ecznej, pracownicy fi zyczni, pracownicy umys owi, ale wykonuj cy rutynow
prac , bezrobotni, gospodynie domowe oraz emeryci. Elektorat nowej skrajnej prawicy 
to równie  osoby o stosunkowo niskim wykszta ceniu, odczuwaj ce zagro enie ze strony 
imigrantów pod wzgl dem ekonomicznym i kulturowym. 

Nowa skrajna prawica popierana jest wi c przez wyborców identyfi kuj cych si  z kon-
kretnymi grupami spo ecznymi. Przeci tny wyborca partii jest m czyzn , oko o 24-letnim, 
maj cym wykszta cenie zawodowe lub rednie, pracuj cym fi zycznie. Sympatykami nowej 
skrajnej prawicy do pewnego stopnia s  równie  ludzie starsi. Wyborca Du skiej Partii Lu-
dowej jest przeciwnikiem imigracji oraz integracji z Uni  Europejsk . Motywy g osowania
na now  skrajn  prawic  wynikaj  przede wszystkim z ogólnie gorszej pozycji spo ecznej
wyborcy, warunkowanej m.in. przez wykszta cenie, miejsce pracy i wiek. Z tak  motywa-
cj  identyfi kuj  si  najcz ciej pracownicy fi zyczni, bezrobotni oraz emeryci. 

4. KONFLIKT KULTUROWY A SUKCESY WYBORCZE 
DU SKIEJ SKRAJNEJ PRAWICY

Jednym z czynników, który w istotnym stopniu wp ywa na wzrost popularno ci partii 
nowej skrajnej prawicy jest konfl ikt kulturowy. Poj cie to oraz jego wp yw na popularno
nowej skrajnej prawicy w Danii mo e by  analizowane na dwóch poziomach. 

Po pierwsze konfl ikt kulturowy, rozumiany jako zderzenie idei postmaterializmu z tra-
dycyjnymi warto ciami socjokulturowymi na pocz tku lat 70. ubieg ego wieku przyczy-
ni  si  do wzrostu nastrojów neokonserwatywnych, a nast pnie do powstania partii nowej 
skrajnej prawicy, reprezentowanych w Danii przez opisane wcze niej Parti  Post pu oraz 
Du sk  Parti  Ludow . Neokonserwatyzm by  i jest reakcj  na wysokie koszty utrzymania 
du skiego pa stwa dobrobytu, os abienie znaczenia tradycyjnych warto ci socjokulturo-
wych oraz na zagro enie dla takich elementów jak porz dek, w adza, patriotyzm, rodzina, 
moralno . Nowa skrajna prawica jest wi c postrzegana jako alternatywa dla zagro e ,
które niesie ze sob  postmaterializm. P. Ignazi twierdzi, i  partie nowej skrajnej prawi-
cy s  produktami rozgrywaj cych si  konfl iktów w spo ecze stwach postindustrialnych, 
w których warto ci materialne nie odgrywaj  ju  tak znacz cej roli, a tradycyjny podzia  na 
mieszcza stwo i robotników straci  na swojej aktualno ci. Przemiany ekonomiczne i kul-
turowe, które mia y miejsce po 1945 roku, rozmy y identyfi kacje klasow  oraz poluzowa y
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tradycyjne podzia y spo eczne. Partie te, g osz c w swoich programach na zasadzie reakcji 
obronnej powrót do tradycyjnych warto ci i silnego pa stwa, s  odpowiedzi  spo ecze stw
postindustrialnych na atomizacj  spo ecze stwa, globalizacj  oraz supranacjonalizm. Partie 
nowej skrajnej prawicy zdobywaj  popularno  w spo ecze stwach, w których samorealiza-
cja i indywidualizm zburzy y ochronn  siatk  tradycyjnych wi zi spo ecznych. Wysuwane 
przez partie nowej skrajne prawicy postulaty przywrócenia surowych standardów moralnych 
s  odpowiedzi  na postmaterialistyczny libertarianizm. Partie skrajnej prawicy wykorzystuj
konfl ikt, rozgrywaj cy si  w wysoko rozwini tych spo ecze stwach demokratycznych, po-
mi dzy warto ciami materialnymi a postmaterialnymi, zjednuj c sobie tradycyjny elektorat 
partii lewicowych – rodowiska klasy robotniczej oraz „starej” klasy redniej, które poczu y
si  zagro one w obliczu modernizacji i przemian kulturowych. 

Popularno  nowej skrajnej prawicy w Danii mo e by  wi c postrzegana jako konse-
kwencja konfl iktu rozgrywaj cego si  pomi dzy klasami spo ecznymi, okre lanymi przez 
Runego Lykkeberga jako kultur overklasse („klasa wy sza kulturowo”) oraz kultur under-
klasse („klasa ni sza kulturowo”) (Andersen et al. 2009: 40) Wed ug R. Lykkeberga suk-
cesy nowej skrajnej prawicy s  protestem klasy ni szej przeciwko elitom. R. Lykkerbeg, 
podobnie jak P. Ignazi, poszukuj c przyczyn popularno ci nowej skrajnej prawicy, wzka-
zuje na wyj tkowe umiej tno ci przystosowawcze tego typu partii. Nowa skrajna prawica 
korzysta z konfl iktu pomi dzy warto ciami materialnymi i postmaterialnymi, rozgrywaj -
cego si  w rozwini tych spo ecze stwach demokratycznych, przyci gaj c do siebie grupy 
spo eczne, które czuj  si  zagro one w obliczu post puj cej modernizacji i zmian dotych-
czas obowi zuj cej hierarchii warto ci. Warto ci takie jak bezpiecze stwo ekonomiczne, 
porz dek, warto ci rodzinne, z którymi identyfi kuj  si rodowiska klasy robotniczej oraz 
kr gi „starej klasy redniej”, podlegaj  zagro eniu ze strony warto ci postmaterialnych, re-
prezentowanych przez bardziej uprzywilejowane grupy spo eczne. Nowa skrajna prawica, 
akcentuj c w swoim programie tradycyjne warto ci kulturowe (nacjonalizm, ksenofobi ,
has a kontynuacji silnego pa stwa opieku czego), jest atrakcyjn  alternatyw  dla tradycyj-
nych partii politycznych, a w szczególno ci dla partii socjaldemokratycznej, do niedawna 
skupiaj cej g osy wy ej wymienionych grup spo ecznych. Poparcie dla nowej skrajnej 
prawicy mo e wi c by  postrzegane jako wyraz protestu przeciwko dyktatowi elit. 

Po drugie na popularno  nowej skrajnej prawicy wp ywa równie  konfl ikt kulturowy, 
rozumiany jako konfl ikt rozgrywaj cy si  pomi dzy kultur  Zachodu a kultur  i warto cia-
mi reprezentowanymi przez imigrantów, w szczególno ci pochodz cych z krajów muzu -
ma skich. Imigracja oraz problem wielokulturowo ci nale  do najcz ciej poruszanych 
przez Du sk  Parti  Ludow  kwestii. Imigranci, najcz ciej pochodz cy z krajów rozwi-
jaj cych si , s  przedstawiani jako grupa nadmiernie uprzywilejowana i wykorzystuj ca
instytucje pa stwa opieku czego oraz jako grupa stwarzaj ca zagro enie dla to samo ci
narodowej i integralno ci kulturowej Du czyków. Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby 
imigrantów, oscyluj cej w granicach 10% ogó u spo ecze stwa du skiego 4, Du ska Partia 

4 Imigranci pochodz cy z krajów rozwijaj cych si , z których wi kszo  pochodzi z pa stw takich jak Irak, 
Libia, Pakistan czy Somalia, stanowi  nieca e 5%, jednak e zarówno liczba ich, jak i imigrantów pochodz cych
z krajów zachodnich, uleg a w ci gu ostatnich dwudziestu lat podwojeniu. ród o: Danmarks Statistik, pa -
dziernik 2010.
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Ludowa bez skrupu ów wykorzystuje coraz bardziej radykalne has a antyimigranckie do 
zdobywania dodatkowych g osów wyborczych. Wypowiedzi szefowej partii P. Kjærsgård 
o „islamistach przyje d aj cych do Danii z najg bsz  pogard  dla wszystkiego, co za-
chodnie, du skie i chrze cija skie”, czy „tysi cach ludzi przyje d aj cych do Danii, którzy 
cywilizacyjnie, kulturowo i duchowo tkwi  w roku 1005” (Engelbreth i Larsen 2009: 86) 
trafi aj  na podatny grunt. Du ska Partia Ludowa przedstawia siebie jako obro c  kultury 
i warto ci du skich oraz stra nika warto ci cywilizacji Zachodu przed zagro eniem ze 
strony imigrantów. W swoim programie partia wyra nie sprzeciwia si  procesowi prze-
kszta cania si  spo ecze stwa du skiego w spo ecze stwo wielokulturowe oraz domaga 
si  asymilacji kulturowej imigrantów przebywaj cych w Danii (program Du skiej Partii 
Ludowej, wersja online).

Wed ug Jensa Rydgrena (Rydgren 2005: 413–437) sukcesy wyborcze partii nowej 
skrajnej prawicy zwi zane s  mi dzy innymi z wyst powaniem w spo ecze stwach za-
chodnich takich czynników jak „kulturowa hegemonia”, „nowy rasizm” czy te  „kulturowy 
rasizm”. Okre lenie nat enia wyst powania wy ej wymienionych czynników w spo e-
cze stwie du skim jest zadaniem praktycznie niewykonalnym, jednak bior c pod uwag
zwi zek pomi dzy rosn cym poparciem dla nowej skrajnej prawicy w Danii oraz fakt, 
i  to w a nie has a obrony kultury du skiej i tzw. du skich warto ci nale  do g ównych
postulatów politycznych nowej skrajnej prawicy, mo na za o y , i  wymienione przez 
J. Rydgrena kontrowersyjne czynniki w rzeczywisto ci maj  wp yw na sukcesy wyborcze 
Du skiej Partii Ludowej. 

Oprócz wielu konkretnych elementów polityczno-ekonomicznych, które maj  wp yw
na wzrost popularno ci partii nowej skrajnej prawicy, wymienionych przez J. Rydgrena 
(Norris 2004, wersja online) takich jak m.in. postindustrialna ekonomia, polityczne nie-
zadowolenie i rozczarowanie, zbie no ci w programach tradycyjnych partii politycznych, 
kryzys ekonomiczny i bezrobocie, reakcja na now  polityk  oraz powstanie nowej lewi-
cy, na sukcesy nowej skrajnej prawicy ma równie  wp yw szeroko rozumiany konfl ikt 
kulturowy. W latach 70., tj. w momencie pojawienia si  na du skiej scenie politycznej 
Partii Post pu, konfl ikt ten mia  swoje pod o e w szeregu zmian o charakterze ilo ciowym
i jako ciowym. Znacznemu ograniczeniu uleg a ogólna liczba osób zatrudnionych w prze-
my le i rolinictwie, wzros a za  liczba zatrudnionych w sektorze us ug. Wzrós  poziom 
zamo no ci spo ecze stwa, poziom wykszta cenia i mobilno ci, a wraz z tymi zmianami 
przeobra eniu uleg  wyznawany system warto ci. Do g osu dosz a nowa klasa rednia,
niezwi zana z tradycyjnymi partiami politycznymi. Zmianom uleg y równie  zachowania 
wyborcze. Pojawi a si  nowa polityka, a wraz z ni  has a dotycz ce konfl iktu pomi dzy
zwolennikami ustabilizowanego porz dku industrialnego a tymi grupami spo ecze stwa,
które wysun y na plan pierwszy warto ci postmaterialne. Opisane wy ej zjawiska by y
cz ci  tzw. „cichej rewolucji”, która wed ug P. Ignaziego oznacza a zmian  systemu war-
to ci preferowanych przez spo ecze stwa zachodnie, b d c  konsekwencj  przekszta ce
pokoleniowych, powstaniem klasy redniej i wzrostem poziomu wykszta cenia.

Analizuj c zaplecze wyborcze nowej skrajnej prawicy pod wzgl dem przynale no-
ci do okre lonej grupy spo ecznej, poziomu wykszta cenia oraz wyznawanych warto ci,

mo na doj  do wniosku, e konfl ikt, który doprowadzi  w latach 70. ubieg ego wieku do 
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powstania nowej skrajnej prawicy, wci  trwa, maj c istotny wp yw na sukcesy Du skiej
Partii Ludowej. Zgodnie z wynikami bada  K. Arzheimera i E. Carter (Arzheimer i Carter 
2003: wersja online) motywy g osowania na now  skrajn  prawic  wynikaj  w g ównej
mierze z ogólnie gorszej pozycji spo ecznej wyborcy, warunkowanej m.in. przez wykszta -
cenie, miejsce pracy i wiek. Z tak  motywacj  identyfi kuj  si  najcz ciej pracownicy 
fi zyczni, bezrobotni oraz emeryci. 

Reasumuj c, popularno  nowej skrajnej prawicy ma równie  swoje pod o e w kon-
fl ikcie rozgrywaj cym si  pomi dzy ofi arami przemian modernizacyjnych a tzw. elitami, 
czyli grupami spo ecznymi, które przyczyniaj  si  do powstawania procesów moderniza-
cyjnych, uczestnicz  w nich i odnosz  z nich konkretne korzy ci.

Konfl ikt ten, objawia si  s abn cym zaufaniem do politycznych instytucji systemu 
oraz do elit sprawuj cych w adz , co z kolei czy si  z malej cym zaufaniem do tradycyj-
nych partii politycznych oraz zmniejszaj c  si  liczb  osób bior cych udzia  w wyborach. 
Partie nowej skrajnej prawicy reaguj  na te zjawiska, krytykuj c ustabilizowane partie 
i polityków, oskar aj c ich o niezrozumienie problemów zwyk ego cz owieka, wychodz c
jednocze nie z ofert  zast pienia tradycyjnych partii i polityków przez apolitycznych „spe-
cjalistów”. W tych w a nie postulatach zawartych jest najwi cej w tków populistycznych, 
które cz sto bezkrytycznie przyjmowane s  przez mniej uprzywilejowane grupy spo eczne.

Na popularno  nowej skrajnej prawicy wp ywa równie  konfl ikt kulturowy, wynika-
j cy z szerszego konfl iktu cywilizacyjnego. Konfl ikt ten rozgrywa si  pomi dzy kultur
Zachodu a kultur  i warto ciami reprezentowanymi przez przybywaj cych do Danii imi-
grantów, w szczególno ci pochodz cych z krajów muzu ma skich. Konfl ikt cywilizacyjny 
zwi zany jest z procesem globalizacji, który postrzegany jest przez wyborc  nowej skrajnej 
prawicy jako zagro enie, a reakcj  na zagro enie jest izolacja i zwrot w kierunku regiona-
lizmu oraz negacja procesów modernizacyjnych. St d proponowany przez Du sk  Parti
Ludow  powrót do tradycyjnych warto ci i starego porz dku spotyka si  z coraz szerszym 
poparciem wyborców. 
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THE NEW RIGHT WING IN DENMARK AND THE CULTURE CLASH 

Just within sixteen years since its emergence the Danish People’s Party (Dansk Folkeparti) has reached the status 
of the third biggest political party in Denmark. Gaining such considerable voter’s support by a new far-right, 
populist party in Denmark, a country having a reputation of a stable, well-established democracy provokes 
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a broader analysis of this phenomenon. The main goal of the paper is therefore to fi nd an answer to the ques-
tion about possible factors that have contributed to the popularity of the new far-right in Denmark. In the paper 
I make an effort to prove that an essential infl uence on the popularity of the new far-right has the culture clash. 
I analyse the term culture clash on two planes – as a clash of the ideas of postmaterialism with the traditional 
sociocultural values and as a clash between Western culture and the values represented by immigrants coming 
to Denmark from mostly muslim countries. 

Key words: new far-right, Danish People’s Party, culture clash, populism
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