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(Please scroll down for English)

A II. világháború utáni évtizedekben a szélsőjobboldal visszaszorult a szélre Európa
nyugati felén, miközben a fősodorbeli pártok a politikai centrum felé igyekeztek. A
gazdasági és társadalmi változások hatására azonban az 1980-as és 1990-es években
megindult a szélsőjobb átalakulása és megerősödése. Miközben a 2010-es évektől a
szélsőjobboldali terrorfenyegetés felzárkózott az iszlamista terrorveszély mellé az
állambiztonsági szolgálatok radarján, a szélsőjobboldali eszmék egyre nagyobb
mértékben beszűrődtek a politikai fősodorba is. Sőt, mára úgy tűnik, ez a folyamat
jelenti a legnagyobb kihívást a demokratikus berendezkedésre az USA-tól
Magyarországig.
Hogyan zajlott a szélsőjobboldal átalakulása? Hogyan mosódott el a határ a
szélsőjobboldal és a populista radikális jobboldal között? Miben különbözik egymástól
a „hagyományos” szélsőjobb és populista radikális „újjobboldal"? Hogyan hatottak,
hatnak a közelmúlt és a jelen politikai, gazdasági és szociális kihívásai, válságai a
populista jobboldali pártokra nemzeti és európai szinten? Hogy próbálják kihasználni
az elégedetlenséget? Miért tűnnek ezek a szereplők gyakran Kreml-pártinak, és hogy
kezelik az Ukrajna elleni orosz agresszió témáját? Milyen módszerek működnek és
melyek nem működnek a populista jobb jelentette veszély ellen?
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How has the populist threat replaced the far-right one?
In the decades after the Second World War, the far-right was driven to the sidelines in
the western half of Europe, while the mainstream parties moved towards the political
center. However, economic, and social changes in the 1980s and 1990s led to the
transformation and consolidation of the far-right. While from the 2010s the far-right
terror threat caught up with the Islamist terror threat on the radar of state security
services, far-right ideas have also increasingly infiltrated the political mainstream.
Indeed, this process now appears to represent the greatest challenge to the democratic
system from the US to Hungary.
How the far-right has been transformed? How has the border between the far right
and the populist radical right blurred? What are the differences between the
"traditional" far-right and the populist radical "new right"? How have the political,
economic, and social challenges and crises of the recent past and present affected and
still affect populist right-wing parties at national and European level? How do they try
to exploit discontent? Why do they often appear pro-Kremlin and how do they deal
with the issue of Russian aggression against Ukraine? Which methods work and which
do not against the threat posed by the populist right?
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Location: online event (Zoom)
Language: Hungarian (with simultaneous English translation via Zoom)
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