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Nieuw fascisme?
Ter inleiding

Op 12 januari 2002 hield Dario Fo voor het College International de Philosophie te
Parijs een lezing waarin hij stelde dat Italië bedreigd wordt door een nieuw fascisme.
Tegen zijn gehoor zei hij:
In Italië leven we tegenwoordig in een klimaat van verwarring en verraad. Verschillende politieke groeperingen voegen zich naar het nieuw fascisme, ja, ze wekken het in
woord en daad weer tot leven. Ze brallen de vanouds bekende slogans: vrijheid, ontwaken, vaderland, Italië, verdediging van het ras, bescherming van onze beschaving en
Leitkultur/
Ignacio Ramonet onderstreepte wat Fo zei en wees met de beschuldigende vinger in de
richting van mediamagnaat Berlusconi die samen met de ex-fascist Gianfranco Fini en
de racist Umberto Bossi een gevaarlijk trio vormt. 'De vraag is in hoeverre dit zorgwekkende Italiaanse model zich over de rest van Europa kan verspreiden', aldus
Ramonet (2002). Misschien overdrijven Fo en Ramonet, en bestaat er (nog) geen acuut
gevaar voor een nieuw fascisme. Toch is de situatie volgens velen zorgwekkend, omdat
er zoveel parallellen zijn tussen enkele recente ontwikkelingen en het fascisme van
weleer.
Het fascisme uit de eerste helft van de vorige eeuw kenmerkte zich onder andere
door een totalitaire staat (in plaats van een democratische rechtsstaat), het streven naar
een homogene volksgemeenschap (in plaats van. een pluralistische samenleving),
geleid door een krachtige leider met een populistische stijl van politiek bedrijven en
openlijke geweldpleging tegen bepaalde delen van de bevolking. Enkele van. deze kenmerkende elementen van het fascisme doen zich de laatste jaren ook min of meer voor.
Hoewel er op dit moment geen enkele totalitaire staat in Europa is, hebben enkele staten totalitaire trekken. Zo duldt het regime van Lukashenko in Wit-Rusland geen
enkele oppositie en neemt Berlusconi's invloed totalitaire vormen aan, omdat hij niet
alleen alle comm.erci.ele televisiezenders in handen heeft, maar ook de scepter zwaait
over de publieke omroep. In het voormalige Joegoslavië leidde het streven naar een
homogene volksgemeenschap nog niet zo lang geleden tot etnische zuiveringen.
Bovendien geeft het pleidooi voor het reanimeren van de Leitkultur uitdrukking aan
hetzelfde streven..
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Terwijl, het begrip Lcitkulrur in Duitsland vanwege de reminiscenties aan het bruine verleden in publieke debatten nauwelijks nog een rol van betekenis speelt, lopen tal
van. politici en intellectuelen in Nederland ermee weg. Zij wijzen erop dat de multiculturele samenleving een illusie is, en eisen van. migranten dat ze zich aanpassen aan
de Leitkultur. Het verlangen naar een krachtige leider is de laatste jaren, ook manifest
geworden. Veel. burgers vestigen hun hoop op figuren als Berlusconi, Fortuyn, Haider,
Le Pen en De Winter. Zij belichamen de belofte de kar uit het zand te trekken, de problemen van de burgers eindelijk eens op te lossen. Hoe groot de onderlinge verschillen tussen Berlusconi, Fortuyn, Haider, Le Pen en De Winter ook zijn? ze zijn allemaal
populisten. Zij spelen bewust in op de ressentimenten van sommige delen van de
bevolking jegens migranten. Gelukkig is er nog geen. sprake van dezelfde massale
geweldpleging uit de tijd van Mussolini en Hitler, toen knokploegen 'strafexpedities'
uitvoerden tegen, communisten, joden, en socialisten. Toch nam het aantal aanslagen
van neonazi's op migranten, synagogen en begraafplaatsen de laatste jaren toe.
Wanneer men bij deze uitingen van xenofobie ook nog eens de grote werkeloosheid in
Europa voegt, dan is het volgens sommigen niet ondenkbaar dat zich op termijn een.
nieuw fascisme ontwikkelt.
Wordt Europa daadwerkelijk bedreigd door een nieuw fascisme? Als dat zo is, wat
is er dan nieuw aan het huidige fascisme? Het is bijvoorbeeld interessant te beseffen
dat het Italiaanse fascisme werd gedragen door een leider met een socialistisch verleden. Je kunt je afvragen of en. hoe de hedendaagse nieuw-rechtse en populistische
bewegingen zijn gerelateerd aan het socialisme of worden gemotiveerd door het falen
van de sociaal-democratie. Het antikapitalistische sentiment dat een grote rol speelde
in het Italiaanse en aanvankelijk ook in het Duitse fascisme, klinkt momenteel door in
bewegingen als Stop de Uitverkoop van de Beschaving, geïnitieerd door de SP, maar
uitgedragen door zeer diverse stromingen en personen. Hoe hangt dat sentiment
samen met het huidige 'fortuyn is me' en zijn internationale varianten? Wat zijn de
(dis)continuïteiten tussen het oud en het nieuw fascisme? Kunnen de geschetste ontwikkelingen wel met termen als 'fascisme' of 'rechts•••populisme' worden aangeduid? Is
de betekenis van begrippen als fascisme of fascistoïde door hun veelvuldig gebruik
niet inflationair? Kunnen de politieke krachten nog wel met behulp van het linksrechtsschema worden geduid? Wat te denken van. de opkomst en institutionalisering
van het nieuw conservatisme (de Edmund Burke Stichting, bijvoorbeeld): gaat het hier
om een tendens die vooral aansluit bij de heersende christen-democratie en haar communitarisrische variant op het liberalisme, of sluit zij eerder aan bij het nieuwe rechtspopulisme, dan wel -elitisme? Deugt het vocabulaire waarmee over de huidige politieke situatie wordt gesproken? En als het vocabulaire niet deugt, welke concepten helpen dan verder?
Krisis heeft aan de gestelde vragen een themanummer gewijd. De pretentie is niet
om op alle vragen een antwoord te geven. Toch gaan de auteurs op een groot deel van
de vragen in. Bovendien, werpen zij enkele interessante nieuwe vragen op.
Dick Peis wijst in zijn bijdrage erop dat het fascisme nog steeds wordt achtervolgd

door het nadeel van. de wijsheid achteraf. Zijns inziens krijgen, we een beter begrip van
het fascisme wanneer het niet langer wordt gezien als de ultieme perversie die door
'anderen', de nationaal-socialisten, wordt belichaamd, maar als iets dat deels ons eigen.
is. Wij staan, dichter bij het fascisme dan wij denken. Zo heeft wijlen Pim Fortuyn in
zijn proefschrift aangetoond dat niet onze bevrijders maar onze bezetters aan. de wieg
van de Nederlandse verzorgingsstaat stonden. Volgens Pels moeten, we juist beseffen.
hoe dicht we bij het fascisme staan om het niet alleen te begrijpen, maar ook. om. het te
voorkomen en te bestrijden. Vergelijkingen tussen. Fortuyn en politici ais Le Pen,
Haider, Janmaat, De Winter en Berlusconi zijn in diverse opzichten, legitiem. 'Zij zijn
niet demoniserend, maar juist intrigerend', aldus Pels.
In de afgelopen twintig jaar heeft historisch ondeooek tot. een andere kijk op het
fascisme uit het begin van de vorige eeuw geleid. Tegen deze achtergrond stelt Ido de
Haan in zijn bijdrage dat de recente historiografie van het fascisme een nieuw licht
werpt op de vraag naar de continuïteiten en discontinuïteiten tussen het oud en nieuw
fascisme. Nauwgezet analyseert hij het fascisme als een specifieke ideologie, als een
sociale beweging en als een politieke stijl. Langs deze drie dimensies gaat De Haan. na
wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen het oud fascisme en de gang en wandel van hedendaagse radicaal-rechtse en extreem-rechtse partijen en bewegingen. Op
basis van deze vergelijking beantwoordt hij de vraag hoezeer een nieuw fascisme te
vrezen, valt.
Net als De Haan maken Dirk Jacobs en Stefan Rummens in hun bijdrage een
onderscheid tussen radicaal-rechtse en extreem-rechtse partijen en bewegingen.
Terwijl Pim Fortuyn in. hun ogen een radicaal-rechts politicus was, behoort hij niet zoals het Vlaams Blok - tot het extreem-rechtse kamp. Jacobs en Rummens beschrijven extreem-rechts in Vlaanderen en nieuw radicaal-rechts in Europa aan de hand van
een politiek-filosofische analyse van. de democratische rechtsstaat en de open. versus
gesloten invulling van de wil. van het volk. Zij beargumenteren waarom de wijze waarop extreem-rechts invulling geeft aan de wil. van. het volk een cordon sanitaire rechtvaardigt.
In tegenstelling tot Jacobs en Rummens betoogt Georgi Verbeeck in zijn bijdrage
dat een cordon sanitaire niet het geëigende middel is in de strijd tegen racisme en
extreem-rechts. Het is uiteraard aan de lezer om te beoordelen wiens argumenten in
deze het meest overtuigend zijn. Verbeeck waarschuwt voor gezichtsbedrog en strategische vergissingen wanneer over extreem-rechtse partijen en bewegingen in termen
van het nieuw fascisme wordt gesproken. Wanneer het verleden en het heden niet in
hun juiste perspectief worden geplaatst en in hun specifiteit worden erkend, dan leidt
dat tot gezichtsbedrog. En het gezichtsbedrog leidt op zijn beurt tot strategische vergissingen, belemmert een doelmatige actie tegen de verleidingen en gevaren van
extreem-rechts. Verbeeck doet verder uit de doeken hoe racisme en rechts-extremisme
het beste bestreden kunnen worden.
Frank van Vree nam voor de rubriek Impressie enkele symptomen van de crisis die
de representatieve democratie in Europa doormaakt onder de loep. Zijns inziens is het
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hedendaagse populisme voor een groot deel terug te voeren op de gewijzigde verhouding tussen media en politiek Maar Van Vree waarschuwt ervoor het populisme alleen
te zien ais een kwestie van politieke stijl, omdat het ook een product is van maatschappelijke problemen en gevoelens van onbehagen. Aan de hand van theoretische
noties die ontleend zijn aan het werk van Menno ter Braak, Jacques de Kadt en Erich
Fromm probeert hij het inzicht in de crisis van de representatieve democratie te vergroten.
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