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Draagvlak is ook niet alles
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De regerende partijen, Fidesz in Hongarije en Recht Partijdige rechters
en Rechtvaardigheid (oftewel PiS) in Polen, zijn alle- De eerste stap van zowel Fidesz in Hongarije als de PiS
bei nationaal-populistisch. Beide krijgen in hun landen in Polen, toen zij aan de macht kwamen, was bijvoor-
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beeld om trouwe partijleden in het constitutioneel hof
te installeren. Want een rechtbank die zich afzet tegen
overheidsbeleid creëert problemen voor het opbouwen van draagvlak. Dat zien wij nu in Nederland ook
met het stikstofb eleid. Maar gelukkig is het beperken
van de rechterlijke macht in Nederland nog niet acceptabel.

Eigen nieuwskanalen

Een andere noodzaak voor het creëren van draagvlak
zoals Fidesz dat doet, is dat de partij zijn eigen nieuwskanalen heeft. De staatszender moet een nieuwe, positieve redactie krijgen. Bevriende zakenmensen kunnen
televisiezenders en kranten opkopen, zoals Hongaarse
oligarchen dat hebben gedaan voor Viktor Orbán.
Journalisten die ongemakkelijke feiten aankaarten
moeten ontslagen worden, want kritiek bevordert geen
draagvlak.
Dit ideologisch getinte medialandschap lijkt misschien iets wat niet past in een westerse democratie.
Maar in feite bestaat zoiets ook al in Amerika en GrootBrittannië. Fox News fungeert als bewust propagandakanaal voor de Republikeinse partij, MSNBC doet dat
in mindere mate voor de Democraten. In Engeland
speelt de tabloidpers een vergelijkbare rol voor de Eurofobische vleugel van de Tory’s.
Het is waarschijnlijk dat ook in Nederland politici nauwer zullen gaan samenwerken met ideologisch
verwante media. Het zou een terugkeer betekenen
naar de tijd van de verzuiling. Dit gebeurt deels om
commerciële redenen: kranten moeten hun klanten
zoeken. Maar er is ook een andere dynamiek: populistische politici vallen de onpartijdige media aan als zijnde
een deel van de gehate ‘neoliberale elite’ en dwingen
deze om een kant te kiezen. Wat in Polen gebeurde
met het dagblad Gazeta Wyborcza na de komst van
PiS, gebeurde twee jaar later met de Washington Post
en CNN na de komst van Trump: zij worden door de
populisten voor Lügenpresse uitgemaakt. Want neutrale media maken deel uit van ‘het systeem’ – met andere
woorden: van de vijand.

Zoek een vijand

Dit brengt mij tot een laatste maatregel om het Hongaarse of Poolse model voor draagvlak na te bootsen:
het aanwijzen van een vijand. Meestal betreft dat ‘de
elite’ en de buitenlanders. In Hongarije en Polen is
de vijand een zogenaamde samenzwering van migranten en de Europese Commissie, waarbij George Soros
ingezet wordt als een soort superboef. Dit lijkt me een
strategie die we in Nederland niet moeten navolgen,
maar het is ook mogelijk om een tegenstander met een
minder gevaarlijk imago te framen. Neem bijvoorbeeld
de Brexit. Veel Europeanen zien de Britse regering nu
als een dreigende ofwel belachelijke tegenstander. Dit
helpt de Europese Unie aan een draagvlak, dat volgens
de peilingen nooit eerder zo groot is geweest.
Werken deze tactieken ook in andere landen? In
landen die het Hongaarse of Poolse model imiteren,
zien we herhaaldelijk het patroon van een zeer populaire, meestal rechts-nationalistische anti-systeempartij
tegenover een bundeling van kleinere linkse of liberale
partijtjes. Met name in Tsjechië en Italië, maar ook in
Groot-Brittannië waar de regering onder Boris Johnson
steeds meer nationaal-populistisch lijkt.
Hongarije en Polen laten ons zien dat het nog
steeds mogelijk is om voor populistische doeleinden
draagvlak te creëren. Bij liberale doeleinden ligt dat
moeilijker. Niettemin suggereren de verkiezingen die
vorig jaar september in beide landen plaatsvonden
dat het kan, mits alle partijen met gedeelde belangen
samen kunnen werken.
In Hongarije hebben oppositiepartijen de lokale
verkiezingen in vele steden gewonnen door op landelijk niveau af te spreken dat alleen de sterkste oppositiekandidaat zou meedoen. In Polen hebben rivaliserende partijen een coalitie gevormd, met als resultaat dat
links weer in het parlement is gekomen en dat de PiS
haar meerderheid in de Senaat nu kwijtraakt. Is dit nu
draagvlak creëren voor een liberale democratie? Misschien is het eerder draagvlak voorkómen voor een illiberale democratie. Maar er zijn ook ergere dingen dan
een gebrek aan draagvlak.
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