
PARALLEL MET 1933
DIRK: “De laatste jaren zien we in 
heel Europa een enorme opkomst 
van extreemrechts en een toename 
van polarisatie en radicalisering. 
Veel van die processen zagen we 
al eerder, in 1933: het jaar van de 
machtsovername van Hitler. Precies 
daar gaat mijn nieuwste boek Dagboek 
1933 over. Daarin trek ik 34 parallellen 
tussen nu en 1933. Ik heb het over 
propaganda en geweld, over de aanval 
op de democratie, de vakbonden en 
de rechterlijke macht, en over de 
uitsluiting en ontmenselijking. Dat boek 
komt er niet toevallig aan de vooravond 
van de verkiezingen. Net zoals toen 
ontstaan er vandaag bewegingen en 
partijen met even afschuwelijke ideeën. 
Het is aan ons om het tij te keren voor 
het te laat is.”

NORMALISERING VAN 
EXTREEMRECHTS
CHRISTOPHE: “Een eerste belangrijke 
vergelijking is de manier waarop 
extreemrechts wordt genormaliseerd: 
in de politiek, in de media, in taal 
en verhaal. Denk maar aan het 
70 puntenplan van het Vlaams 
Belang uit de jaren 90 dat ooit zo 
verguisd werd, maar nu grotendeels is 
uitgevoerd of door andere partijen is 
overgenomen.”

DIRK: “Politieke partijen nemen niet 
alleen extreemrechtse ideeën, maar 
ook hun taal over. Open VLD-voorzitter 
Egbert Lachaert zei in het najaar van 
2022 over de opvangcrisis: ‘Vol is vol.’ 
Vanuit een liberaal-humanistisch 
standpunt kan die uitspraak echt niet. 
Een ander voorbeeld is Mark Elchardus, 

die toch beschouwd wordt als ideoloog 
van het socialisme. In zijn boek Reset 
valt hij de rechterlijke macht aan. Hij 
spreekt over de volkswil als het ultieme 
goed. Daarmee neemt hij nazistische 
denkprincipes over.”

CHRISTOPHE: “Het woord ‘omvolking’ 
– een term uit het nationaalsocialisme –
vond je 25 jaar geleden alleen terug
op obscure rechts-radicale websites
en gemarginaliseerde milieus. Anders
Breivik gebruikte omvolking als motief
voor zijn aanslag, net als de daders van
de terroristische aanslag in Christchurch
in Nieuw-Zeeland. Ook politici nemen
het woord regelmatig in de mond en
sociale media staan er vol van. De
term werd mainstream, met Twitter
en Facebook als brandversnellers.
Leugenpers, boreaal … : extreemrechts

e geschiedenis herhaalt zich misschien 

niet, maar kent wel patronen. En hoe beter 

we die patronen kennen, hoe slimmer we 

kunnen reageren op bepaalde uitdagingen. 

We interviewden Christophe Busch en 

Dirk Verhofstadt over het toegenomen 

extremisme, de normalisering van extreemrechts en de rol 

van de vakbonden om opnieuw nuance en kleur te brengen 

in het zwart-witdebat.
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Het is gebeurd,  
dus het kan  
opnieuw gebeuren

DIRK VERHOFSTADT EN CHRISTOPHE BUSCH 
OVER EXTREMISME EN ACTIE
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Radicalization and De-radicalization 
Studies noemt dat het proces van 
depluralisatie. Er wordt gesproken over 
open of gesloten grenzen, over wij en zij 
en over zwart en wit. Die depluralisatie 
of het zwart-witdenken gebeurt vaak via 
angstboodschappen en oproepen tot 
geweld. Denk aan de uitspraak van Filip 
De Winter: ‘Als we nu niet handelen, is 
dit over 20 jaar Eurabia.’ Die combinatie 
leidt tot een tijdbomeffect. Maar de 
realiteit ís niet zwart of wit, en de 
oplossing is niet extreem dit of extreem 
dat. De oplossing zit in de duizenden 
grijstinten daartussen.”

“En zoals Hitler in de jaren 30 films, 
kunst, radio, kranten gebruikte om zijn 
ideeën te verspreiden, zo doen sociale 
media vandaag complottheorieën en 
extremistische ideeën verspreiden als 
een lopend vuurtje. Nieuwe technieken, 
maar dezelfde mechanismen. Vandaag 
zijn het ook de extreemste partijen 
die het meest strategisch actief zijn op 
sociale media.”

TOENEMEND GEWELD 
CHRISTOPHE: “Hoe verder dat 
zwart-witdenken verglijdt in 
radicalisering, hoe meer het geweld 
toeneemt. Er worden zondebokken 
gezocht en gevonden. En er ontstaan 
extremistische bewegingen met de 
gekste complottheorieën en een 
missie om schoon schip te maken. In 
Amerika bestormden de Proud Boys 
het Capitool, in militaire kledij en met 
semiautomatische wapens. QAnon-
aanhangers verspreiden haat en 
rechtvaardigen geweld.”

DIRK: “Brits Parlementslid Jo Cox werd 
in 2016 vermoord – een extreemrechtse 
aanslag. Brenton Tarrant schoot in 2019 
uit racistische overtuiging 51 moslims 
dood in Nieuw-Zeeland. Patrick Crusius 
vermoordde datzelfde jaar 22 mensen: 
Mexicanen waren zijn doelwit. De Duitse 
Tobias Rathjen doodde in 2020 9 Turken. 

Christophe Busch
DIRECTEUR HANNAH ARENDT INSTITUUT

“Onder de waterlijn broeien 
er dingen waar de Belgische 
veiligheidsdiensten  
vijf of zes jaar geleden al voor 
waarschuwden.”

Interview met Dirk Verhofstadt en Christophe Busch

misbruikt die termen meesterlijk om 
reactie van links uit te lokken en zo nog 
meer fuzz te creëren. Taal en verhaal zijn 
sterke instrumenten om ons denken en 
handelen te beïnvloeden. Meer en meer 
mensen nemen bewust of onbewust 
extreemrechtse ideeën en taal over, 
zodat mensen het als normaal ervaren.”

DIRK: “Ook de media spelen een 
onwaarschijnlijk grote rol in de 
normalisering van extreemrechts. 
Op de avond van de voetbalrellen in 
Brussel zat Barbara Pas van Vlaams 
Belang in Terzake en Tom Van Grieken 
in De Afspraak om er in het lang en het 
breed te spreken over het zogenaamde 
Marokkanenprobleem. Kritiekloos, 
zonder tegenspraak. En zo gebeurt dat 
te vaak. Lieven Verstraete beschreef in 
De Zevende Dag hoe wijken een na een 
veroverd worden door nieuwkomers. 
Daarmee nam hij zomaar het denkkader 
van extreemrechts over.”

“En misschien wel het grootste 
wapenfeit van het salonfähig maken 
van extreemrechts, is Bart De Wever die 
na de verkiezingen van 2019 maar liefst 
twee maanden lang onderhandelde met 
het Vlaams Belang. In 1933 was het de 
katholieke kanselier Franz von Papen 
die als eerste de nazi’s opnam in de 
regering. Hij had zo een belangrijke 
vinger in de pap om de ideeën en de 
figuur van Hitler te normaliseren. Hitler 
zou ‘maar’ twee ministerposten krijgen. 
Maar het waren wel twee cruciale 
ministerposten met onder andere de 
bevoegdheid over de politie.”

ZWART EN WIT, WIJ EN ZIJ
CHRISTOPHE: “Als je kijkt naar de 
inhoud van de boodschappen, dan 
zie je een heel sterk zwart-witdenken. 
En complexe maatschappelijke 
uitdagingen worden versimpeld tot één 
samenzwering en één oplossing. Daniel 
Koehler van het German Institute on 
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Hij verspreidde een racistisch document 
vol complottheorieën. Anders Breivik 
heeft de dood van 77 mensen op zijn 
geweten. Wanneer mensen vandaag 
zeggen dat er geen geweld op straat 
is, dan moeten ze zeker het ellenlange 
lijstje in mijn boek bekijken. Het zijn 
massamoorden.”

CHRISTOPHE: “Onder de waterlijn 
broeien er dingen waar de Belgische 
veiligheidsdiensten vijf of zes jaar 
geleden al voor waarschuwden. Jürgen 
Conings en Yannick V zijn daar twee 
voorbeelden van. En je kunt wel zeggen 
dat het lone wolves of gekken zijn, 
maar het is wel door zulke ideeën dat 
de Tweede Wereldoorlog is gestart. Ook 
toen geloofde iemand dat de wereld op 
ras moest worden gebaseerd, en dat er 
superieure en inferieure rassen waren. 
En dat is het gevaarlijke. Die patronen 
moet je herkennen en erkennen, 
en ertegen reageren vooraleer een 
beweging ook een regime wordt zoals 
in 1933.”

DERDE WERELDOORLOG
CHRISTOPHE: “Het is beangstigend, 
maar mogelijk zitten we vandaag al 
in een derde wereldoorlog. Het is 
altijd achteraf wanneer het startpunt 
van de oorlog bepaald wordt. Het 
militaire conflict tussen Rusland en 
Oekraïne lijkt ver weg, maar raakt ons 
wel degelijk. En het gaat niet alleen 
over militair-industriële conflicten, 
ook over economische conflicten en 
computersabotage of -spionage. Het 
is alleen moeilijk om dat te geloven 
vanuit ons rationeel denken. Historicus 
Christopher Clark lanceerde de term 
‘slaapwandelaars’ om de aanloop naar 
de Eerste Wereldoorlog te verklaren. En 
in het boek van Dirk lees je hoe Hitler 
in amper één jaar tijd de macht kon 
grijpen. De wereld stond erbij en keek 
ernaar. Ook vandaag missen we de 
verbeeldingskracht dat dat opnieuw aan 
het gebeuren is.”

DIRK: “Ik haal in mijn boek een citaat 
van Nobelprijswinnaar José Saramago 
aan die zegt: ‘In de toekomst zullen 
het niet dezelfde figuren als Hitler 
of Mussolini zijn. Het zullen mensen 
in maatpakken zijn die vriendelijke 
en aantrekkelijke ideeën naar voren 
schuiven en op een bepaald moment 
zullen toeslaan.”

GEVAARLIJKE ROL VAN DE 
INDUSTRIE
DIRK: “Een van de parallellen in mijn 
boek gaat over de rol van de industrie in 
het succes van het nationaalsocialisme 
en de ondermijning van de vakbonden. 
In februari 1933 riep Hitler een 
aantal belangrijke bedrijfsleiders 
samen, mensen die op dat moment 
nog kritisch stonden tegenover het 
nazisme. Na die vergadering gaven 
ze al honderduizenden rijksmark aan 
de nazi’s. En daarna doneerden ze 
nog miljoenen. Een van die bedrijven 
was IG Farben, een fusiebedrijf van 
de chemische bedrijven BASF, BAYER, 
Agfa en Hoechst. Ze produceerden 

synthetische olie en rubber en later in 
de oorlog explosieven, oorlogsgassen. 
Meer nog: ze hebben in Auschwitz een 
eigen concentratiekamp opgericht.”

“En de vakbonden? Al op 4 februari 
1933 nam de regering een wet aan 
die de vrijheid van vereniging en 
organisatie aan banden legde als men 
vermoedens had dat het tegen de 
staat zou gericht zijn. 50.000 SA’ers 
werden benoemd als hulppolitie. Op 
die manier beheersten ze de straten. 
Maar dan, op 1 mei, deed Hitler iets 
onverwachts. Hij maakte van 1 mei een 
wettelijke feestdag en organiseerde 
overal feesten. De vakbonden waren 
natuurlijk enthousiast, maar het was 
een afleidingsmanoeuvre. Want op 2 mei 
1933 viel de SA alle vakbondslokalen 
binnen. Ze namen activa in beslag, 
verboden vakbondspublicaties en 
pakten de vakbondsleiders op. Tegen 
1935 verdween het systeem van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en 
werden vakbondsvertegenwoordigers 
verboden. Er waren alleen nog 

arbeidsgemachtigden, aangesteld door 
de overheid. Die hielden de lonen 
laag, tot grote tevredenheid van de 
grootindustrie, die Hitler nog meer ging 
steunen.”

“Vandaag zitten we natuurlijk niet in 
dezelfde situatie. Maar het valt wel op 
dat mensen vanuit de industrie openlijk 
hun steun geven aan het Vlaams Belang. 
Zoals Hans Maertens van Voka, die na 
de verkiezingen van 2019 verkondigde 
dat een regering met Vlaams Belang 
moest kunnen. Kijk ook naar Spanje 
waar de extreemrechtse politieke partij 
VOX voorstelde om de twee belangrijkste 
vakbonden buiten de wet te stellen en 
hun leiders gevangen te nemen.”

INTERNE TEGENSPRAAK
DIRK: “Extreemrechts doet er alles aan 
om vakbonden in een slecht daglicht 
te stellen. Ze komen als alternatief 
zelf met voorstellen rond hogere 
pensioenen en hogere minimumlonen. 
Maar tegelijk stemmen ze op Europees 
niveau tegen al die sociale voorstellen.”

CHRISTOPHE: “Extreemrechts 
hanteert vandaag dezelfde strategie 
als de nationaalsocialisten. Ze praten 
iedereen naar de mond en verkondigen 
verschillende standpunten in 
verschillende groepen.”

DIRK: “De nazi’s waren vóór de 
middenstanders en tegen de grote 
ketens, maar alleen tegen de Joodse. 
En Hitler gaf steun aan de boeren, 
maar hij gaf evengoed steun aan 
de landeigenaars. Hij stelde iets 
voor aan de ene groep, en iets 
tegengestelds aan een andere groep. 
Vandaag gebeurt hetzelfde met 
sociale thema’s zoals koopkracht en 
pensioenen. Extreemrechts bepleit 
een goed ondernemersklimaat, maar 
verzet zich volledig tegen vreemde 
arbeidskrachten. Ze hadden bakken 
kritiek op de vaccinatiecampagne 
die te traag ging. Tegelijk steunden 
ze de antivaxbeweging. Ze vinden 
het een schande dat er geen sterk 
klimaatbeleid is, maar zijn tegen 
concrete klimaatmaatregelen, omdat 
die zogezegd de welvaart vernietigen. 
En misschien de belangrijkste interne 
tegenspraak is dat extreemrechts 
voortdurend zegt dat dingen niet 
democratisch gebeuren, maar dat ze 
tegelijk autoritaire regimes steunen. 
Thierry Baudet, partijleider van het 
Forum voor Democratie, noemde 
Poetin een held. Poetin die journalisten 
laat vermoorden, de vrijheid van 
meningsuiting aan banden legt en de 
rechtsstaat vernietigt.”

HET TEGENOVERGESTELDE VAN 
LIEFDE IS ONVERSCHILLIGHEID
DIRK: “Holocaust-overlevende Elie 
Wiesel schreef: ‘Het tegengestelde 
van liefde is niet haat, maar is 
onverschilligheid.’ Als iemand het heeft 
over omvolking, Poetin ophemelt of 
het over superieure rassen heeft, dan 
kijken veel mensen weg. Uit angst of uit 
opportunisme. Op sociale media lezen 

“De realiteit 
ís niet zwart 
of wit, en de 
oplossing is 

niet extreem 
dit of extreem 

dat. De 
oplossing zit in 
de duizenden 

grijstinten 
daartussen.”

Dirk Verhofstadt
MORAALFILOSOOF EN AUTEUR
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OVER CHRISTOPHE BUSCH EN HET 

HANNAH ARENDT INSTITUUT 

Christophe Busch is criminoloog en 
historicus. Hij is directeur van het 
Hannah Arendt Instituut. 

Christophe: “Het Hannah Arendt 
Instituut werd in 2020 opgericht 
door UAntwerpen, de VUB en 
de stad Mechelen. Ondertussen 
sloten ook de KU Leuven, de UGent 
en UHasselt zich aan. Wat doen 
we? We zetten wetenschappelijk 
onderzoek rond maatschappelijke 
uitdagingen om naar bruikbare 
tools voor de praktijk. En dan vooral 
onderzoek rond stedelijkheid, 
burgerschap en diversiteit. Hoe 
verhoog je de levenskwaliteit 
in een stad? Hoe voorkom je 
discriminatie op de arbeidsmarkt? 
Hoe breng je groepen samen rond 
een project? En omgekeerd: we 
vragen wetenschappers om te 
onderzoeken of dingen in de praktijk 
werken en waar er verbeteringen 
mogelijk zijn. Wij staan dus tussen 
die academische wereld en de 
praktijkwereld.”

OVER DIRK VERHOFSTADT EN 

DAGBOEK 1933

Dirk Verhofstadt is moraalfilosoof en 
auteur van verschillende politieke, 
filosofische en historische boeken. 

Dagboek 1933 laat zien hoe Hitler 
in korte tijd de macht kon grijpen, 
de rechterlijke macht ontmantelde, 
overging tot Jodenvervolging en 
straatterreur en de democratie zo 
de nek omwrong. Met het boek wil 
Dirk het gevaar van extreemrechts 
vandaag aantonen, op basis van 
gelijkenissen.

Dirk: “Ik schreef het boek om te 
begrijpen hoe Hitler in 1933 de kans 
kreeg om de massa achter zich te 
krijgen en zijn afschuwelijke ideeën 
uit te voeren. En om te begrijpen 
hoe het mogelijk is dat er vandaag 
opnieuw bewegingen en partijen zijn 
die dezelfde weg opgaan.”

de meeste mensen mee zonder zich 
te mengen. En dan verwijs ik nog eens 
naar de jaren 30. ‘Wir haben es nicht 
gewußt’: dat is dus zever. Mensen zagen 
hoe Joden op klaarlichte dag werden 
opgepakt en gedood. Ze kochten hun 
inboedels en leeggeroofde huizen.”

CHRISTOPHE: “We moeten mensen een 
stukje via taal en verhaal ondersteunen 
om te reageren, om de discussie aan te 
gaan. Dirk en ik geven heel veel lezingen, 
maar daarmee zullen we de wereld niet 
veranderen, want we spreken voor een 
al overtuigd publiek. Het zijn mensen 
zoals vakbondsvertegenwoordigers, 
journalisten, wetenschappers, 
politiemensen die het gesprek moeten 
aangaan. We moeten proberen om van 
het eenzijdige zwart-witbeeld terug naar 
die pluralistische realiteit te schuiven. 
Ja, het idee van duizenden Oekraïense 
vluchtelingen is beangstigend en 
complex. En mensen mogen vragen 

stellen over veiligheid, kwaliteit van het 
onderwijs, de Nederlandse taal en noem 
maar op. Je mag die bezorgdheden niet 
wegwuiven. Je moet het gesprek durven 
aan te gaan.”

“Wat leeft in de samenleving, leeft 
ook op de werkvloer. Het is de rol van 
de vakbonden om die discussies te 
omarmen. Vandaag zie je dat die heel 
voorzichtig blijven in standpunten, 
dat ze discussies wat uit de weg gaan 
en oproepen tot solidariteit. Maar dat 
zijn recepten van de vorige eeuw. We 
zitten in een totaal nieuwe realiteit, 
met een polarisatie en een zwart-
witdenken die toxisch zijn geworden. 
Vakbonden moeten leren omgaan 
met haatspraak, bijvoorbeeld via 
omstaanderstrainingen.”

ZAADJES VAN VERBINDING 
PLANTEN
DIRK: “En we moeten ook de positieve 
verhalen durven te vertellen. Ik ben 
bijvoorbeeld heel trots hoe mijn 
stad Gent de Oekraïnecrisis heeft 
aangepakt, hoe solidair de mensen 
waren om vluchtelingen op te vangen 
en te helpen. De boodschap vanuit het 
bestuur was: als iedereen helpt, kunnen 
we het aan. En het lukte ook. De wereld 
is met een rotvaart complex en divers 
geworden en we moeten daarmee leren 
omgaan, met de mensenrechten als 
ijkpunt.”

CHRISTOPHE: “Door de positieve en 
genuanceerde verhalen te vertellen en 
discussies open te trekken, planten we 
zaadjes van verbinding. Op die manier 
geven we tegengas voor de gevaarlijke 
patronen die ooit hebben geleid tot de 
gruwel van de Tweede Wereldoorlog.”

“Wat leeft in de 
samenleving, 
leeft ook op de 
werkvloer. Het 
is de rol van de 
vakbonden om 
die discussies 
te omarmen.” 

Interview met Dirk Verhofstadt en Christophe Busch

Christophe Busch
DIRECTEUR HANNAH ARENDT 
INSTITUUT
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B
ij de politieke verkiezingen in Zweden 

behaalde de extreemrechtse partij 

Zweden-Democraten afgelopen 

september bijna 21 procent van de 

stemmen. Dat maakte van haar de 

op één na grootste politieke partij 

van het land, na de linkse Sociaal-

Democratische Partij, historisch 

gezien de regeringspartij bij uitstek. Conform het geldende 

Zweedse politieke model was het rechtse blok aan zet om 

een regering te vormen. En zo kende het land eind vorig jaar 

dan ook een drastische politieke verschuiving na decennia 

van links beleid, met een rechtse minderheidsregering 

die bestaat bij de gratie van de extreemrechtse Zweden-

Democraten. Traditioneel is een zodanig rechts politiek 

landschap niet de meest dankbare omgeving voor syndicaal 

werk. Wij spraken erover met Erik Dullbo van IF Metall. 

“De vakbond 
moet een 
springplank zijn 
voor de werkplek 
en voor de 
samenleving.”

Erik, hoe reageerden de 
Zweedse vakbonden op 
de grote overwinning van 
extreemrechts?
ERIK: “Op verkiezingsavond dachten 
we aanvankelijk nog aan de winnende 
hand te zijn, aangezien de voorgaande 
peilingen zeer positief waren 
uitgevallen en de eerste resultaten 
leken inderdaad die richting uit te gaan. 
Maar na het tellen van de stemmen, 
bleek het rechtse blok tot onze 
grote schok de overhand te hebben. 
Vervolgens vormden de liberalen, de 
christendemocraten en de gematigden 
een regering met de steun van de 
Zweden-Democraten. Heel concreet 
wil dat zeggen dat de regering niets 
kan beslissen zonder de stem van de 
extreemrechtse partij. De Zweden-
Democraten dicteren welke politiek de 
drie regeringspartijen voeren. Zo niet, 
valt de regering. De Zweden-Democraten 
kapen het politieke systeem. 

De partij heeft dat strategisch slim 
bekeken: op deze manier geven 
ze geheel naar wens vorm aan 
het beleid, maar zonder ergens 
verantwoordelijkheid voor te nemen, 
vanuit de passagiersstoel.”

Wat zijn de ideologische 
standpunten van de Zweden-
Democraten ten aanzien van 
arbeids- en syndicale rechten? 
Vrees je voor het sociaal overleg 
en de syndicale werking in 
Zweden?
ERIK: “De partij en wij botsen 
principieel en ideologisch op één 
fundamenteel standpunt. Voor 
extreemrechts zijn de verschillen in 
de samenleving terug te brengen tot 
cultureel-ideologische verschillen. 
Die idee staat lijnrecht tegenover ons 
gedachtegoed. Voor linksdenkenden  
zijn sociale verschillen het gevolg  
van een klassenprobleem.  

“Voor 
extreemrechts 
zijn de 
verschillen 
in de samen-
leving terug 
te brengen 
tot cultureel-
ideologische 
verschillen. 
Die idee staat 
lijnrecht 
tegenover ons 
gedachte-
goed.”

Erik Dullbo 
IF METALL

Vakbond en extreemrechts in Zweden

INTERVIEW MET ERIK DULLBO, 

ONDERHANDELAAR VOOR DE ZWEEDSE

INDUSTRIEVAKBOND IF METALL
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Het is de kloof tussen arm en rijk 
die aanleiding geeft tot polemiek en 
niet het verschil in taal en cultuur. 
Het is een ideologisch conflict dat 
twee verschillende wereldbeelden 
blootgeeft. Waar extreemrechts meent 
dat ‘de natie’ de basis vormt en je als 
arbeider zogenaamd meer aansluiting 
voelt bij de CEO van je bedrijf, omdat 
jullie beiden van autochtone Zweedse 
afkomst zijn, dan bij je Pakistaanse of 
Iraanse collega die hetzelfde werk doet 
als jij, die samen met jou eet en bij jou 
in de wijk woont, ziet links dat anders. 
Je mag dan nog je roots gemeen hebben 
met je CEO, hij deelt niet de realiteit 
waarin jij leeft, werkt en woont. 

Die tweespalt zal ongetwijfeld zijn 
impact hebben op de beleidsvoering, 
maar voorlopig – we zijn nog maar 
enkele maanden ver natuurlijk – 
stellen de Zweden-Democraten zich 
terughoudend en voorzichtig op en zijn 
wij alert. In de verkiezingscampagne 
richtten ze hun pijlen vooral op de 
thema’s migratie en criminaliteit. Alles 
wat met arbeiders te maken heeft, 
wordt voorlopig aan de kant geschoven.

Het is evenwel publiek geheim dat 
extreemrechts de vakbonden liever 
kwijt dan rijk is, omdat we die sociale 
ongelijkheid niet accepteren. Sterker 
nog, de klassenstrijd creëert conflicten 
op de werkvloer. Dat strookt niet met 
hun idee van hoe de samenleving 
moet worden opgebouwd volgens 
extreemrechts en dus moeten de 
vakbonden aan macht inboeten. Om 
dat te bewerkstelligen is het de wens 
van extreemrechts dat niet langer 
de vakbond, maar de overheid zelf 
de werkloosheidsuitkeringen gaat 
uitbetalen.”

Nam de vakbond stelling tegen 
extreemrechts tijdens de 
verkiezingscampagne? Nu je 
weet wat je nu weet: wat had je 
anders kunnen doen? In België 
worden in 2024 verkiezingen 
gehouden: wat zou je ons 
aanraden?
ERIK: “Er zijn tot mijn grote spijt geen 
‘quick fixes’. Hoe meer wij als vakbond 
terrein verliezen op de werkvloer, des 
te meer macht andere organisaties 
of politieke partijen verwerven op 
ons domein. Uit analyses van andere 
landen, zoals Finland en Noorwegen, 
heb ik het volgende geleerd: hoe meer je 
verbonden blijft met de werknemers, hoe 
relevanter je als vakbond blijft als het 
over ‘onze’ thema’s gaat, zoals welzijn en 
veiligheid, loon- en arbeidsvoorwaarden. 
Maak daarvan steeds je prioriteit en 
zet die thema’s steeds hoog op je 
agenda, ook in verkiezingstijd. Vraag de 
werknemers niet om op deze of gene 
partij te stemmen, maar vraag ze om op 
een partij te stemmen die onze en dus 
hún agenda steunt. 

Stel de vragen: ‘Wil jij veilig en gezond 
terugkeren van je werk? Wil jij een 
waardig pensioen? Wil jij een mooie 
balans tussen je werk en je privé?’ 
De kans is groot dat elke werknemer 
die vragen stuk voor stuk positief zal 
beantwoorden. ‘Simpel dan: kies dan 
voor een partij waarvan de kans het 
grootst is dat zij die agenda effectief 
zullen uitvoeren.’ Als je dergelijke 
gesprekken gaat voeren, is het 
mijn professionele inschatting dat 
vakbondsleden de arbeiderspartij in 
de politiek zullen steunen. Maar als we 
ons laten meeslepen in een discours 
dat niet het onze is, over migratie en 
criminaliteit, dan is de kans ook groter 
dat de achterban zal luisteren naar de 
partijen die van dergelijke onderwerpen 
hun trademark hebben gemaakt. En die 
strijd verliezen we bij voorbaat. 

Daarom: houd het simpel en blijf dicht 
bij je kern als organisatie. In de ideale 
omstandigheden, waar mankracht 
en middelen geen rol zouden spelen, 
zouden we als vakbond mobiele 

teams op pad sturen om gesprekken 
aan te knopen op de werkvloer van 
onze bedrijven. Daar moeten we ons 
als vakbond richten op de vragen die 
voor de werknemers belangrijk zijn 
in hun leven en hun job. Ik geloof 
niet dat veel tijd en energie steken in 
online campagnes vruchten afwerpt. 
De vakbond moet met beide voeten 
in de realiteit van haar leden staan 
en met hen praten op gelijke hoogte. 
Zo brengen we onze boodschap over: 
om werknemersrechten te verbeteren, 
moeten we ook een overheid hebben 
die bereid is daarin te investeren. De 
rechtervleugel zal dat nooit doen. 
Daarom moeten we onze partij of 
onze politici voor onze kar spannen. 
Dat is de essentie. De vakbond moet 
een springplank zijn, niet alleen 
voor de werkplek, maar ook voor de 
samenleving en alles wat we willen 
veranderen. 

Als ik een laatste tip mag geven, is om 
eenvoudig en rechtuit te communiceren 
zonder filters. 

“Het is 
evenwel 
publiek 
geheim dat 
extreemrechts 
de vakbonden 
liever kwijt 
dan rijk is, 
omdat we 
die sociale 
ongelijkheid 
niet 
accepteren. 
Sterker nog, de 
klassenstrijd 
creëert 
conflicten op 
de werkvloer.”

Erik Dullbo 
IF METALL

Wie is Erik 
Dullbo?

Erik is onderhandelaar 
voor de Zweedse 
industrievakbond IF Metall. 
Hij staat ook in voor de 
coördinatie van de Europese 
Ondernemingsraden. In 
zijn vorige functie binnen 
IF Metall werkte hij als 
propagandist die met 
het oog op de politieke 
verkiezingen van 2018 
zoveel mogelijk steun moest 
vergaren voor de Sociaal-
Democratische Partij. 

Moeilijke woorden en ideologische 
praat gooien we als vakbond liever 
overboord in gesprek met onze leden. 
Want de grote, belangrijke politieke 
vragen zijn erg ingewikkeld als je in 
detail treedt. Richt je niet op de details, 
maar op het grote geheel. Zoom uit en 
houd het simpel. En als ze dan meer 
willen weten, zullen ze erom vragen. 
En dan geven we met veel plezier de 
informatie die ze willen.”

Vakbond en extreemrechts in Zweden MAGMETAL



geen explosie van de rechtse aanhang, 
maar er is wel degelijk een hoger 
absenteïsme, zeker in het Zuiden van 
het land. Waarom? Omdat veel Italianen 
zich niet vertegenwoordigd voelen, een 
gevoel dat traditioneel ook al meer leeft 
in Zuid-Italië. 

De verschuiving naar extreemrechts 
binnen de rechtse coalitie heeft geleid 
tot een kloof tussen de politiek en 
de werkvloer. Laten ons zeggen dat 
de politiek tot dusver zich opvallend 
weinig aantrekt van de thema’s die 
van fundamenteel belang zijn voor 
de werknemers. De Italiaanse politiek 
focust zich momenteel liever op andere 
thema’s, zoals LGBTQ+-rechten en het 
migratiebeleid. 

Er zijn zeker problemen geweest 
met de vakbond en extreemrechts in 
ons land. Zo was er in oktober 2021 
de fascistische aanslag op het CGIL-
hoofdkantoor in Rome. Die aanval 
kaderde binnen een manifestatie tegen 
de algemene verplichting van de Green 
Pass, het bewijs van vaccinatie tegen 
COVID dat in Italië zelfs verplicht was 
op de werkvloer. Waar CGIL zich focuste 
op de gelijke toepassing van de regel 
in alle sectoren en op de prioriteit van 
het collectieve belang op de individuele 
keuze, beperkte de rechts-populistische 
retoriek zich voornamelijk tot het 
hekelen van de ‘sanitaire dictatuur.’ De 
spanning en verdeeldheid werden zo op 
de spits gedreven dat de fascistische 
knokploegen ons kantoorgebouw in 
Rome bestormden en verwoestten. Een 
week later toonden we onze veerkracht 
door opnieuw op straat te komen met 
andere Italiaanse en internationale 
vakbonden en het fascistische geweld 
stellig te veroordelen. Een jaar na de 
aanval organiseerden we opnieuw een 
grote manifestatie in Rome, waarmee 
we niet enkel het fascisme wilden 
afzweren, maar ook ons standpunt 
herhalen dat de oorlog van Oekraïne 

alleen tot een halt zal komen via 
vredesonderhandelingen en niet door 
de levering van wapens en tanks. Als 
vakbond eisten we dat werk en de 
werknemers weer centraal worden 
geplaatst op de politieke agenda. 
Het is ons doel om een Europese 
antifascistische alliantie in het 
leven te roepen die verenigingen en 
vakbonden in heel Europa verbindt 
in de strijd voor onze democratie. 
Europa is internationaal gezien 
een referentiepunt voor de sociale 
democratie, maar vandaag de dag zien 
we dat de extreemrechtse dreiging een 
onheilspellende schaduw werpt op het 
hele continent.”

Welk stemadvies had CGIL 
gegeven aan haar leden?
VALENTINA: “CGIL heeft geen politieke 
verkiezingscampagne gevoerd en heeft 
altijd een zekere politieke autonomie 

opgeëist, vanuit de idee dat wij moeten 
luisteren naar hetgeen leeft op de 
werkvloer en daarvan de vertolker zijn 
naar de politiek toe. Het is niet aan de 
vakbond om aan de werknemers op te 
leggen voor wie ze moeten stemmen. 
Het is de taak van de vakbond om 
aan de politiek uit te leggen wat de 
werknemers nodig hebben. Uitgaande 
van deze veronderstelling, hebben we 
nooit partij gekozen of stemadvies 
uitgebracht, omdat we onze autonomie 
ten opzichte van de politiek te 
allen tijde willen kunnen claimen. 
Uiteraard hebben we elke partij met 
extreemrechtse footprint in klare 
taal veroordeeld. Dat gaf weliswaar 
aanleiding tot enige controverse, omdat 
onze onpartijdigheid in twijfel werd 
getrokken. Nu we staan waar we staan, 
moet het onze grootste bezorgdheid zijn 
om een politieke vertegenwoordiging te 
creëren waarin arbeid centraal staat.” 

INTERVIEW MET VALENTINA 

ORAZZINI VAN DE SOCIALISTISCHE 

METAALVAKBOND FIOM-CIGL

Valentina, wat is er gebeurd in 
Italië, goed wetende dat Fratelli 
d’Italia tijdens de verkiezingen 
van 2018 nog maar 4 procent van 
de stemmen wist te behalen? 
VALENTINA: “Italië kent geen grote 
comeback van extreemrechts, om te 
beginnen. Als je de vorige verkiezingen 
vergelijkt met deze verkiezingen 
in absolute cijfers, dan blijken de 
centrumrechtse kiezers niet zozeer 
in aantal te zijn toegenomen. Wel 
heeft er binnen rechts een polarisatie 
plaatsgevonden tussen matig rechts 
en extreemrechts. Daarbij komt dat het 
aantal mensen dat niet heeft gestemd, 
is toegenomen. Volgens gegevens 
van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken bedroeg de opkomst 64 procent, 
tegenover 74 procent in 2018. Er is 
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a het ontslag van voormalig Italiaans 

premier Mario Draghi deze zomer, werden in 

Italië vervroegde parlementsverkiezingen 

gehouden op 26 september 2022. Het 

werd een verpletterende overwinning 

voor de centrumrechtse coalitie die 44 procent van de 

stemmen binnenrijfde. Op kop stond de radicaal-rechtse en 

ultraconservatieve partij Fratelli d'Italia, onder leiding van 

Giorgia Meloni, met meer dan 26 procent van de stemmen. 

Zo werd de voormalige aanhangster van wijlen dictator 

Mussolini de eerste vrouwelijk premier van het Italiaanse 

schiereiland. Wat betekent deze ruk naar rechts voor het 

Italiaans syndicalisme dat vroeger al het slachtoffer werd van 

fascistisch vandalisme? MagMetal sprak erover met Valentina 

Orazzini van de socialistische metaalvakbond FIOM-CIGL. 

N

“Het is ons  
doel om een 
Europese 

anti fascistische
alliantie in het leven 
te roepen die 
verenigingen en 
vakbonden in heel 
Europa verbindt in 
de strijd voor onze 
democratie.”

Valentina Orazzini
FIOM-CIGL

“Het moet 
onze grootste 

bezorgdheid zijn 
om een politieke 

vertegen woordiging 
te creëren waarin 

arbeid centraal 
staat.”

MAGMETAL



Heeft de verkiezing van de 
regering-Meloni impact op de 
syndicale werking in Italië?
VALENTINA: “Deze regering zit nog 
in de opstartfase en heeft nog maar 
pas haar ministers benoemd. Het is 
nog vroeg, maar er zijn wel al enkele 
ideologische tekens aan de wand. Wat 
vroeger bijvoorbeeld het ministerie van 
Economische Ontwikkeling was, dat 
zich dus bezighoudt met grote crises 
en het industriële beleid van het land 
moet vormgeven, is omgedoopt tot het 
ministerie van Ondernemingen en Made 
in Italy. Daarmee drukt deze regering 
alvast haar ideologische stempel en 
maakt ze duidelijk vanuit welke optiek 
ze de zaken benadert.

Qua budgettair beleid zien we geen 
beweging in de kwesties die wij 
onlangs hebben aangekaart: we vragen 

concrete ingrepen om de lonen en de 
pensioenen te versterken en om de 
belastingdruk te verlagen. Nochtans 
hebben wij zwaar gemobiliseerd rond 
deze eisen eind vorig jaar. Erger nog, 
de regering duwt er zaken door die 
indruisen tegen onze eis om fiscale 
fraude tegen te gaan. Zo trekt ze de 
maximumlimiet voor cashbetalingen 
weer op van 1000 tot 5000 euro. Zo zet 
ze de deur voor belastingontduiking 
weer meer dan op een kier. Anderzijds 
wil Meloni de bijstandsuitkering 
afschaffen die door voormalig premier 
Giuseppe Conte werd ingevoerd in 
2019. Meloni vindt dat mensen die 
‘ inzetbaar’ zijn geen recht hebben op 
een uitkering en bezuinigt zo ruim 700 
miljoen euro. Nochtans is de uitkering 
van gemiddeld zo’n 500 euro zeker 
geen volwaardig vervangingsinkomen 
en zijn er strenge eisen aan verbonden. 

Volgens de premier heeft het 
bestaan van de bijstandsuitkering 
het perverse neveneffect dat het de 
Italianen ontmoedigt om te werken. 
In realiteit zijn het de erbarmelijke 
lonen en arbeidsvoorwaarden die 
hen ontmoedigen, aangezien het 
minimumloon in Italië niet wettelijk is 
bepaald. We stellen vast dat dankzij 
een anti-armoedemaatregel zoals de 
bijstandsuitkering, de werknemers zich 
net minder genoodzaakt voelen om jobs 
te moeten accepteren met vreselijk lage 
lonen en onmenselijk lange werktijden. 
Voor zulke vacatures komt dan niemand 
opdagen, wat werkgevers net zal 
aanmoedigen om zowel de aangeboden 
loon- als arbeidsvoorwaarden te herzien 
en te verbeteren. Het gaat erom een 
arbeidsmarkt te creëren die precaire 
werknemers voldoende betaalt. “

Hoe moet Europa omgaan met 
extreemrechts?
VALENTINA: “We mogen geen 
voldoening nemen met een collectieve 
campagne waarin iedereen individueel 
optreedt, maar we moeten echt 
gecoördineerd tewerk gaan met meer 
gemeenschappelijke acties. We moeten 
onze stem laten horen op een verenigde 
manier. Als vakbond onderscheppen we 
de onrust en het ongenoegen die door 
de politiek worden gecreëerd onder 
de werknemers. We staan er dagelijks 
met beide voeten in. Zelfs als we als 
nationale vakvereniging een deel van 
onze soevereiniteit zouden moeten 
afstaan om hierop een Europees 
antwoord te bieden, zou ik daarvoor 
durven te kiezen. 

De volgende uitdaging waar we voor 
staan is de verkiezing van het Europees 

Parlement en, gezien de politieke 
ontwikkelingen in de verschillende 
lidstaten, maar zeker ook de oorlog in 
Oekraïne, bevinden we ons in een zeer 
kritieke fase voor het voortbestaan van 
de Europese Unie. Het is koersbepalend 
met wat voor soort parlement we naar 
buiten komen in een tijd waarin Europa 
in crisis verkeert en vermorzeld wordt 
tussen Azië, de Verenigde Staten, mét 
daarbovenop een oorlog op eigen 
grondgebied. Ik denk dat we niet 
zozeer een politieke campagne moeten 
voeren, maar dat we ons allemaal 
moeten afvragen wat voor Europa we 
willen. Voor ons is dat een socialer 
Europa, een Europa dat aan de kant 
van de werknemers staat en dat niet 
alleen het Europa is van de ECB, het 
Internationaal Monetair Fonds en de 
Europese Commissie.”

“Als vakbond 
onderscheppen we 
de onrust en het 
ongenoegen die door 
de politiek worden 
gecreëerd onder de 
werknemers. We 
staan er dagelijks  
met beide voeten in.”

Wie is 
Valentina 
Orazzini?

Valentina is werkzaam 
op nationaal niveau 
voor FIOM-CIGL in 
Rome, waar zij instaat 
voor de coördinatie 
van de Europese 
ondernemingsraden en 
de vertegenwoordiging 
van Italiaanse 
metaalarbeiders op 
Europees niveau. 
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Italiaans premier Giorgia Meloni

Valentina Orazzini
FIOM-CIGL
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