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2010-luvulla jännitteet Euroopan unionin ja Unkarin välillä ovat kasvaneet maan pääministeri Viktor Orbánin 
hylätessä avoimesti liberaalin demokratian periaatteet. Orbán ja tämän johtama kansalliskonservatiivinen 
Fidesz-puolue ovatkin retoriikassaan luoneet voimakasta vastakkainasettelua liberaalin Euroopan unionin 
sekä Unkariin luodun illiberaalin järjestelmän välille. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkoituksena on selvittää, 
miten Orbán itse perustelee liberaalin demokratian periaatteista luopumista. Lisäksi tutkimus tarkastelee, 
millaisia narratiiveja Orbán kertoo liberaalista ja illiberaalista demokratiasta sekä niiden suhteesta. 
Tutkimuksen teoreettisena taustana toimivat demokratian sekä liberaalin ja illiberaalin demokratian käsitteet. 
Lisäksi tutkimuksen teoria sisältää Fideszin tärkeimmät ideologiset painopisteet. Tutkimus on laadullinen 
tutkimus, jonka kohteena on kahdeksan Orbánin puhetta vuosien 2016–2019 ajalta. Aineiston analyysissa 
käytettiin narratiivista analyysia.  

Tutkimuksessa löytyi kaksi Orbánin liberaalia ja illiberaalia demokratiaa kuvaavaa narratiivia. Ensimmäisessä 
narratiivissa liberaali demokratia esitetään ideologiana, jossa valtapuolueet ovat globalisaation sekä 
uusliberaalin talouden myötä luopuneet poliittisesta vallastaan ja aiheuttaneet kasvavaa taloudellista 
epävarmuutta sekä näköalattomuutta eurooppalaisille. Kun kansallisten päättäjien sijaan suurinta poliittista 
valtaa käyttävät kansainväliset yritykset ja järjestöt, keskittyvät päättäjät ylläpitämään hegemoniaansa 
kulttuurissa ja pakottamaan eurooppalaiset omaksumaan liberaalin arvomaailman. Tässä narratiivissa Unkarin 
illiberaali demokratia puolestaan esitetään ideologiana, joka on palauttanut poliittisen vallan takaisin 
kansalaisten valitsemille päättäjille. Illiberaalissa demokratiassa talous- ja ulkopolitiikka ovat kansallisesti 
orientoituneita, jonka myötä kansalaisille on luotu taloudellista varmuutta ja hyvinvointia. Lisäksi illiberaalissa 
demokratiassa suojellaan kansan kristinuskolle juontuvia arvoja ja elämäntapaa sekä kansallisia identiteettejä, 
joista nämä eivät halua luopua.  

Toisessa narratiivissa liberaali demokratia puolestaan esitetään ideologiana, joka pyrkii viemään 
kansallisvaltioiden suvereniteetin ja yhdistämään ne yhden ylikansallisen hallinnon alaisuuteen. Keinona tähän 
tavoitteeseen pääsemiseen Orbán esittää maahanmuuton, jonka avulla liberaali eliitti pyrkii heikentämään 
kansallisvaltioiden yhtenäisyyttä sekä niiden kansallista identiteettiä. Narratiivissa Orbán kuitenkin argumentoi, 
että valtion menestyksen voi turvata vain sen kansallinen yhtenäisyys sekä oikeus määrätä itse omasta 
tulevaisuudestaan. Illiberaali demokratia kuvataankin narratiivissa ideologiana, joka pyrkii suojelemaan 
valtioiden suvereniteettia sekä kansallista homogeenisyyttä ylikansallisuutta ja monikulttuurisuutta vastaan.  

Tutkimuksen perusteella liberaalin ja illiberaalin demokratian suhde rakentuu voimakkaalle 
vastakkainasettelulle, jossa liberaalin demokratian seuraukset ovat kansallisvaltioiden sekä niiden 
kansalaisten näkökulmasta tuhoisat. Illiberaaliin demokratiaan siirtyminen puolestaan esitetään keinona luoda 
hyvinvointia kansalaisille sekä välttää liberaalin demokratian aiheuttama tuho. Orbánin liberaalin demokratian 
kritiikki ei tutkimuksessa kuitenkaan kohdistu varsinaisesti sen instituutioihin ja mekanismeihin. Niiden sijaan 
Orbán sitoo liberaalin demokratian vastustamisen osaksi globalisaation, uusliberaalin talouden sekä 
arvoliberalismin kritiikkiä. Tutkimuksen perusteella illiberalismi hahmottuukin vahvasti 
kansalliskonservatiivisena sekä valtioiden suvereniteettia korostavana ideologiana.  
 

 
Avainsanat: demokratia, illiberaali demokratia, liberaali demokratia, Fidesz, Viktor Orbán, Unkari, Euroopan 
unioni. 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla.  



 

Sisällysluettelo 

1. Johdanto ................................................................................................................ 1 

2. Demokratian vaihtelevat määreet .......................................................................... 5 

2.1 Monimerkityksellinen demokratia ..................................................................... 5 

2.2 Liberaali demokratia ........................................................................................ 9 

2.3 Illiberaali demokratia ...................................................................................... 12 

3. Fideszin historia ja ideologia ............................................................................... 18 

3.1 Unkarin polarisoitunut puoluekenttä .............................................................. 18 

3.2 Liberaalipuolueesta kristilliskonservatiivisuuteen .......................................... 19 

3.3 Kristilliskonservatiivisuus Fideszin politiikassa .............................................. 21 

3.4 Fidesz homogeenisen Unkarin turvaajana .................................................... 25 

3.5 Fidesz kansallisten intressien puolustajana ................................................... 28 

4. Tutkimusmenetelmä ja aineisto ........................................................................... 30 

4.1 Narratiivi todellisuuden rakentajana ............................................................... 30 

4.2 Narratiivinen analyysi tutkimusmenetelmänä ................................................ 34 

4.3. Aineisto ......................................................................................................... 36 

5. Mustasta lampaasta Euroopan paimeneksi ......................................................... 38 

5.1 Kukoistava kristitty Eurooppa ........................................................................ 38 

5.2 Hylätty kansa avoimessa yhteiskunnassa ..................................................... 40 

5.3 Illiberalismi vaihtoehtona liberaalille demokratialle ........................................ 45 

5.4 Unkari illiberaalina esitaistelijana ................................................................... 50 

6. Kansallinen suvereniteetti pohjana menestykselle .............................................. 53 

6.1 Kommunistinen järjestelmä pysäyttää Unkarin kehityksen ............................ 53 

6.2 Liberaali demokratia jatkumona kommunistille internationalismille ............... 57 

6.3 Länsi-Eurooppa varoituksena tulevaisuudesta .............................................. 64 

6.4 Illiberalismi kansallisvaltioiden puolustajana .................................................. 66 

7. Johtopäätökset .................................................................................................... 71 

8. Lähteet ................................................................................................................. 77 



 

1 
 

1. JOHDANTO 

Keski-Euroopan niin sanotun Visegrád-maiden eli Unkarin, Puolan, Tšekin ja Slovakian 

muodostaman V4-ryhmän demokratioiden tila on herättänyt kasvavaa huomiota 2010-luvulta. 

Maiden on katsottu heikentäneen liberaalin demokratian periaatteita, kuten kansalaisyhteiskunnan 

ja median toimintamahdollisuuksia sekä oikeuslaitoksen itsenäisyyttä (kts. esim. Bustikova ja Guasti 

2017). V4-valtioista kuitenkin vain Unkari on avoimesti hylännyt liberaalin demokratian, kun maan 

pääministeri Viktor Orbán julisti vuonna 2014 Unkarin siirtyvän kohti illiberaalia demokratiaa.  

Samaan aikaan Euroopan unionia kohdannut pakolaiskriisi yhdisti V4-valtioita ja repi railoa sen ja 

EU:n välille. Euroopan komission vuonna 2015 julkaisema Euroopan muuttoliikeagenda sekä 

erityisesti sen sisältämä turvapaikanhakijoiden siirtojärjestelmä herättivät ankaraa vastustusta 

V4:ssä. Maat katsovat maahanmuuttopolitiikan kuuluvan kansallisen päätäntävallan piiriin ja ne 

julistivat komission esittämien kiintiöiden loukkaavan näin valtioiden suvereniteettia. (kts. esim. 

Bauerová 2018.) Unkarin voidaan nähdä ottaneen eräänlaisen johtajan roolin tässä V4-maiden 

taistelussa EU:n yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa vastaan, kun maata vuodesta 2010 hallinnut 

kansalliskonservatiivinen Fidesz-puolue on pääministeri Orbánin johdolla toistuvasti kritisoinut 

unionin maahanmuuttopolitiikkaa, kieltäytynyt noudattamasta sen säädöksiä sekä kiristänyt 

kansallista lainsäädäntöään maahanmuutosta tavalla, joka on ollut ristiriidassa unionin 

lainsäädännön kanssa. (kts. esim. Hargitai 2020, Bauerová 2018.)  

Unkarin ja Euroopan unionin välinen vastakkainasettelu alkoikin kärjistyä vuoden 2015 

pakolaiskriisin sekä liberaalin demokratian avoimen hylkäämisen myötä. Ensimmäisen kerran 

Euroopan komissio käynnisti Unkaria vastaan rikkomusmenettelyn syksyllä 2015 maan parlamentin 

säädettyä Fideszin paikkaenemmistön avulla laajasti kritisoituja lakimuutoksia, jotka käytännössä 

tekivät turvapaikan anomisesta mahdotonta. Muutosten tulkittiin olevan ristiriidassa EU-

lainsäädännön kanssa ja kun Unkari ei tehnyt niihin riittäviä muutoksia komission virallisen 

huomautuksen myötä, vietiin lait Euroopan unionin tuomioistuimeen. (Euroopan komissio 2018.)  
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Rikkomusmenettelyn sekä unionin hyväksymän turvapaikanhakijoiden siirtojärjestelmän myötä 

Fideszin retoriikka niin unionia kuin maahanmuuttoa vastaan voimistui. Unkari kieltäytyi 

vastaanottamasta unionin sille osoittamaa kiintiötä turvapaikanhakijoista argumentoiden, että 

siirtojärjestelmä kaventaa jäsenvaltioiden suvereniteettia, eikä unioni voi tehdä päätöstä asiasta 

kuulematta jäsenmaiden kansalaisia. Fidesz päätti järjestää kiintiöjärjestelmästä 

kansanäänestyksen, jossa se kysyi, haluavatko unkarilaiset unionin voivan määrätä ei-unkarilaisten 

kansalaisten pakollisesta sijoittamisesta Unkariin ilman parlamentin hyväksyntää. (Yle 2016.) 

Unionin vastainen retoriikka kasvoi edelleen vuonna 2017, kun Fidesz lähetti unkarilaisille Let’s Stop 

Brussels -nimellä tunnetun kyselyn, joka sisälsi kysymyksiä unionin maahanmuuttopolitiikasta sekä 

kirjeen pääministeri Orbánilta, jossa tämä kannusti unkarilaisia puolustamaan maan itsenäisyyttä ja 

tukemaan Fideszin yrityksiä taistella unionin maahanmuuttopolitiikkaa vastaan (Politico 2017). 

Syksyllä 2018 Fidesz jatkoi turvapaikanhakua kiristävän lainsäädännön säätämistä hyväksyessään 

Stop Soros -nimellä tunnetun lakipaketin. Lakipaketti teki käytännössä kaikesta 

turvapaikanhakijoiden auttamista rikoksen ja rajoitti merkittävästi kansalaisjärjestöjen 

toimintamahdollisuuksia. Euroopan komissio käynnisti myös tästä lakipaketista 

rikkomusmenettelyn. (Euroopan komissio 2018.) Samaan aikaan Euroopan parlamentti päätti 

lopulta aloittaa niin sanotun artikla 7 -menettelyn tutkiakseen, rikkooko Unkarin viime vuosien 

illiberaali kehitys unionin perusarvoja demokratiasta, oikeusvaltiosta, ihmisoikeuksista ja tasa-

arvosta. Päätöksen taustalla vaikutti laaja kirjo erilaisia lakimuutoksia turvapaikanhakijoiden lisäksi 

esimerkiksi kansallisia vähemmistöjä, vapaata mediaa, perustuslakituomioistuimen 

riippumattomuutta sekä kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia vastaan. (Euroopan 

parlamentti 2018.) 

Unkarissa tätä päätöstä pidettiin kostona Euroopan unionin liberaalilta eliitiltä, joka pyrkii 

hyökkäämään Unkarin suvereniteettia sekä illiberaalia demokratiaa vastaan. (Ministry of Foreign 

Affairs and Trade, 2018). Unkarin hallituksen julkaisemassa vastineessa Euroopan parlamentille, 

Fidesz korosti Unkarin olevan sitoutunut unionin arvoihin ja toteuttavansa niitä niin maan 

perustuslaissa kuin poliittisessa järjestelmässä. Fidesz esitti parlamentin päätöksen olleen 

poliittisesti motivoitunut, puolueellinen ja perustuvan virheellisiin väitteisiin sekä huomautti, ettei 

moni Euroopan parlamentin esille nostama kysymys kuulu artikla 7:n alaisuuteen. (Hungarian 

Government 2018.)  
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Kansallisella tasolla Unkarin hallitus käytti kuitenkin huomattavasti aggressiivisempaa retoriikkaa, 

kun esimerkiksi maan oikeusministeri leimasi päätöksen liberaaleja arvoja edistävän Open Society 

Foundationin käynnistämäksi noitajahdiksi (About Hungary 2019a).  Pääministerin kanslian päällikkö 

puolestaan kuvaili päätöstä poliittiseksi ajojahdiksi, jolla Euroopan vasemmistoliberaali eliitti pyrkii 

kiristämään Unkaria taipumaan avoimeen maahanmuuttopolitiikkaan (About Hungary 2019b).  

Vastakkainasettelujen luominen liberaalin, maahanmuuttomyönteisen EU-eliitin ja Unkarin välille 

onkin ollut Fideszin retoriikassa tyypillistä. Erityisesti pääministeri Orbán vaikuttaa retoriikassaan 

luovan kuvaa Euroopan unionista, jonka tulevaisuutta liberaali ja maahanmuuttomyönteinen eliitti 

uhkaa. Tätä kehitystä vastaan Orbán pyrkii voimistamaan ajatusta Euroopasta suvereenien 

kansakuntien yhteisönä sekä luomaan kuvaa itsestään sekä Unkarista niin sanottujen oikeiden 

eurooppalaisten arvojen ja kristityn Euroopan puolustajana. (Nyyssönen 2017, 223, 228–229). 

Unkarista käyty akateeminen keskustelu sekä viime vuosina julkaistu tutkimuskirjallisuus on 

keskittynyt ennen kaikkea Unkarin demokratian tilanteen kuvailuun sekä sen pohtimiseen, 

voidaanko maata enää kutsua täydeksi demokratiaksi. Unkarin tämänhetkistä demokratiaa onkin 

kuvailtu monin eri käsittein, muun muassa puutteelliseksi demokratiaksi, hybridijärjestelmäksi sekä 

illiberaaliksi demokratiaksi. Lisäksi tutkimuskirjallisuudessa on etsitty syitä sille, miksi liberaalin 

demokratian periaatteet ovat heikentyneet Unkarissa. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt 

se, miksi Orbán ja hallituspuolue Fideszin jäsenet ovat pyrkineet luopumaan liberaalista 

demokratiasta. Unkarin demokratian tilan tarkastelun ja määrittelyn sijaan koenkin erityisen 

mielenkiintoiseksi tarkastella sitä, miten liberaalia demokratiaa kuvataan puolueen retoriikassa ja 

millaisin argumentein sitä vastustetaan.  

Tässä työssä tutkin, millaista narratiivia Unkarin pääministeri Viktor Orbán kertoo liberaalista ja 

illiberaalista demokratiasta sekä Euroopasta. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten Orbán kuvaa 

narratiiveissaan liberaalin ja illiberaalin demokratian roolia Euroopassa. Tutkimuskysymykseni ovat: 

- Millaiseksi kuva liberaalista ja illiberaalista demokratiasta sekä niiden suhteesta rakentuu 

narratiivien myötä? 

- Miten Orbán perustelee narratiivien avulla tarvetta luopua liberaalista demokratiasta? 

Tutkimuksen teoriaksi valitsin liberaalin ja illiberaalin demokratian käsitteet sekä tavat määritellä 

niitä. Koska sekä liberalismi että illiberalismi ovat määreitä demokratialle, käsittelen työssä myös 
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lyhyesti demokratian historiaa ja sen erilaisia määritelmiä. Liberaalin ja illiberaalin demokratian 

lisäksi tutkimuksen teoria sisältää Fideszin historian ja ideologian tarkastelun, sekä Unkarin nykyisen 

puoluekentän kuvauksen. Puolueen ideologiassa keskityn erityisesti poliittiseen konservatismiin, 

nationalismiin sekä euroskeptismiin.  

Valitsin tutkimuksen aineistoksi kahdeksan Orbánin pitämää puhetta vuosien 2016–2019 aikana. 

Neljä puheista on pidetty Romanian Baile Tusnadin vuosittaisessa poliittisessa 

keskustelutapahtumassa, joka vastaa hieman Porin Suomi-areenaa. Toiset neljä puhetta ovat 

puolestaan vuosittaisia State of the Nation -puheita, joissa pääministeri käsittelee Unkarin sekä 

Euroopan kuluneen vuoden poliittista ja yhteiskunnallista kehitystä.  

Aluksi tarkoituksenani oli hyödyntää tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysia mutta lukiessani 

aineistoa tarkemmin huomasin, että puheissa toistuu samankaltaisia kertomuksia liberaalista ja 

illiberaalista demokratiasta Euroopassa. Siten päädyin analysoimaan aineistoani narratiivisen 

analyysin keinoin, jolla tyypittelin kaksi aineistoa kuvaavaa narratiivia. Niiden tulkintakehyksenä 

käytin Stonen (1997) esittelemää poliittisten narratiivien kaavaa.  

Työn rakenne koostuu kuudesta osasta. Aloitan työn tarkastelemalla demokratian historiaa sekä 

tapoja määritellä sitä nykyisissä kansallisvaltioissa. Tämän jälkeen tarkastelen sekä liberaalia että 

illiberaalia demokratiaa, sillä mielestäni illiberalismia on haastavaa ymmärtää asettamatta sitä 

kontekstiin poliittisen liberalismin kanssa. Lisäksi tarkastelen Fideszin historiaa, ideologiaa sekä sen 

keskeisiä poliittisia tavoitteita ja päämääriä. Seuraavassa luvussa esittelen käyttämäni aineiston 

sekä tutkimusmenetelmänäni käyttämän narratiivianalyysin, jonka jälkeen toteutan varsinaisen 

analyysin. Lopuksi teen analyysista johtopäätökset ja vertaan löytämiäni tuloksia aiempaan 

tutkimukseen ja käyttämääni teoriaan. 
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2. DEMOKRATIAN VAIHTELEVAT MÄÄREET 

2.1 Monimerkityksellinen demokratia 

Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälän (2003, 9–10) mukaan demokratiaan liitetään 

nykyisin hyvin myönteinen mielikuva ja valtaosa maailman valtioista haluaakin korostaa olevansa 

demokratioita. Demokratian käsite on kuitenkin hyvin kiistelty niin tarkan määritelmänsä kuin sen 

erilaisten muotojen ja niitä kuvaavien adjektiivien osalta (Mudde ja Kaltwasser 2012, 10). Setälän 

(2003, 21) mukaan on yleistä puhua demokraattisesta yhteiskunnasta tai länsimaisesta 

demokratiasta täsmentämättä kuitenkaan sitä, millä siihen itse asiassa viitataan. Italialainen 

politiikan tutkija Giovanni Sartori (1987, 3) käyttääkin ilmaisua hämmentyneen demokratian 

aikakausi kuvaamaan tilannetta, jossa demokratialla ei ole enää yksitelitteistä merkitystä. Koska 

demokratiasta on nykyisin hyvin erilaisia muotoja, tarkastelen seuraavaksi sitä, mihin sillä on alun 

perin viitattu sekä muutamia nykyisiä demokratian määritelmiä. 

Demokratian käsite syntyi alun perin antiikin Kreikassa, jossa demokratiaa harjoitettiin Ateenassa 

sekä joissain muissa kaupunkivaltioissa kansankokousten kautta harjoitettuna suorana eli klassisena 

demokratiana. Sana demokratia syntyikin kreikankielisistä sanoista demos eli kansa ja kratos eli 

valta.  Antiikin demokratian keskeisiä instituutioita olivat kansankokous sekä neuvosto, joka laati 

esityslistan kansankokouksessa käsiteltävistä asioista ja päätti asioista, joiden käsittelyyn 

kansankokous oli liian suuri. Neuvoston jäsenet valittiin arpomalla, jotta kaikilla kansalaisilla oli 

yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua julkisten tehtävien hoitamiseen. (Setälä 2003, 18–20.) 

Kansalaiseksi ja näin päätöksentekoon osallistuviksi toimijoiksi määriteltiin Ateenassa 

kaupunkivaltion vapaat miespuoliset asukkaat. Vaikka kansan ulkopuolelle suljettiinkin sekä naiset 

että suuri osa Ateenan muista asukkaista, kuten ulkomaiset vierastyöntekijät ja orjat, aikakauden 

kontekstissa kaikkien kansalaisten yhdenvertainen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon oli 

merkittävä. Aiemmin poliittista valtaa olivat käyttäneet vain harvalukuiset aristokraatit ja 

taloudellinen eliitti mutta demokratiaan siirtyminen jakoi sitä yhdenvertaisesti kaikille kansalaisille. 

(Phillips 2012, 99–100.) 

Tämä antiikin Kreikassa syntynyt klassinen demokratiakäsitys oli vallitseva demokratiakäsitys aina 

1700-luvulle saakka, jolloin useissa Euroopan valtioissa alettiin siirtyä kohti edustuksellisia 

demokratiamalleja. Edustuksellisissa demokratioissa kansalaisten voidaan nähdä käyttävän valtaa 
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välillisesti vaalien kautta, kun he voivat valita vaaleissa edustajikseen omasta mielestään parhaat 

ehdokkaat. (Setälä 2003, 19, 27.) Koska nykykeskustelussa edustukselliseen demokratiaan kuitenkin 

liitetään erilaisia normatiivisia ja sisällöllisiä vaatimuksia puhumalla edustuksellisen demokratian 

rinnalla esimerkiksi liberaalista, illiberaalista, deliberatiivisesta ja osallistuvasta demokratiasta, on 

demokratian yksiselitteistä merkitystä haastava hahmottaa. Kuitenkin, kuten esimerkiksi Rhoden 

(2015, 265) korostaa, erilaisista määreistään huolimatta kaikki hahmotellut demokratian muodot 

voidaan lopulta palauttaa tarkoittamaan kansan valtaa. Demokratia ilman sitä määritteleviä 

adjektiiveja viittaakin etymologiaansa myötäillen pelkästään kansan itsehallintoon ja enemmistön 

valtaan. (Mudde ja Kaltwasser 2012, 10–11.) 

Nykyisin edustuksellisia demokratioita ja ei-demokraattisia järjestelmiä voidaan pyrkiä erottamaan 

eräänlaisilla minimidemokratian malleilla. Erityisesti Joseph Schumpeterin minimalistinen 

demokratiamääritelmä on ollut laajasti sovellettu politiikan tutkimuksessa ja sen hyödyksi on 

laskettu erityisesti se, kuinka sen avulla voidaan erotella demokratioita ei-demokraattisista 

järjestelmistä perustuen tiettyjen instituutioiden olemassaoloon sekä sen tarjoamat välineet 

hahmotella demokratiaa empiirisesti. (Setälä 2003, 60–61, 64.) Schumpeter määrittelee 

demokratian poliittisen päätöksenteon institutionaaliseksi järjestelyksi, jossa päätöksentekijät 

valitaan kilpailullisella kamppailulla kansalaisten äänistä. Hänelle kilpailu demokratia vertautuu 

taloudelliseen kilpailuun, kun kilpailu johtajuudesta ja poliittisesta vallasta tapahtuu lähinnä 

kamppailuna kansalaisten äänistä vapailla markkinoilla. Kansalaisten äänien tarkoitus on näin johtaa 

parlamentin ja hallituksen muodostamiseen. (Schumpeter 1942, 676–679, 681.) Schumpererille 

demokratia tarkoittaa siis lähinnä vaalikamppailua, jossa kansalaisilla on mahdollisuus hyväksyä tai 

hylätä päätöksentekijät. Myös esimerkiksi Huntington (1991, 9, teoksessa Zakaria 1997, 25) 

määrittelee demokratian minimalistisesti kuvaamalla sen menettelyksi, jossa hallinto valitaan 

vapailla ja reiluilla vaaleilla.  

Minimidemokratiaa on kuitenkin kritisoitu sen jättäessä avoimeksi kysymyksen siitä, millaisia ehtoja 

vaalikilpailulle ja hallinnon toiminnalle tulisi asettaa. Jos demokratia käsitetään vain enemmistön 

vallaksi ja menettelytavaksi valita hallinto, miten turvataan esimerkiksi vaalien vapaus tai 

määritellään se, keistä enemmistö muodostuu? (Csillag ja Szelényi 2015, 23.) Schumpeter ei 

varsinaisesti asetakaan kilpailulle mitään ehtoja, joten se saattaa olla petollista tai epäreilua. Mikään 

ei myöskään estä päättäjiä esimerkiksi viemästä poliittisia oikeuksia joltain ihmisryhmältä, jolloin 

oikeus poliittiseen osallistumiseen kyettäisiin rajaamaan vain hallitsevalle eliitille johtaen 
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oligarkiaan. (Setälä 2003, 63, 86–88.) Samoin Huntingtonin (1991, 9, teoksessa Zakaria 1997, 25) 

minimidemokratiassa vapailla vaaleilla valitun hallinnon vallankäytölle ei määritellä laadullisia 

kriteerejä, jolloin se voi toimia korruptoituneesti ja piittaamatta yhteisestä hyvästä.  

Demokratian ja vaalien kilpailullisuuden ehtoja onkin tarkennettu esimerkiksi Robert Dahlin 

demokratiateoriassa. Dahlin mukaan demokratia ei voi koskaan toteutua aidosti kansallisvaltioissa, 

joten hän pyrkii erottelemaan modernin edustuksellisen demokratian eli polyarkian piirteitä 

normatiivisesta, ihanteellisesta demokratiakäsityksestä. Dahlin polyarkiaa onkin yleisesti pidetty 

tapana operationalisoida demokratian piirteitä moderneissa kansallisvaltioissa. (Setälä 2003, 63, 

86–88.)  

Dahl (1989, 233) antaa polyarkialle seitsemän kriteeriä, joiden hän katsoo turvaavan demokraattista 

päätöksentekoprosessia: 

1. vaaleilla valitut edustajat käyttävät hallitusvaltaa 

2. vaalit ovat vapaat ja reilut 

3. äänioikeus vaaleissa on inklusiivinen 

4. vapaa oikeus asettua ehdolle vaaleissa 

5. mielipiteen- ja ilmaisunvapaus, joka käytännössä mahdollistaa myös vallanpitäjien kritisoinnin 

6. pääsy vaihtoehtoisiin tiedonlähteisiin, joiden olemassaoloa suojellaan lainsäädännöllä 

7. yhdistymisvapaus 

Dahlin (1989, 220–211) mukaan nämä polyarkian kriteerit erottavat modernin demokratian muista 

poliittisista järjestelmistä toisaalta sen inklusiivisuuden ja universaalien poliittisten oikeuksien sekä 

toisaalta sen perusteella, miten se turvaa mahdollisuuden valita ja vaihtaa päätöksentekijät 

äänestämällä. Polyarkian hyödyksi voidaankin katsoa sellaisten kriteerien hahmotteleminen, jotka 

turvaavat vaalien aidon kilpailullisuuden ja vaalikilpailun reiluuden. Koska kansalaisille on Dahlin 

polyarkiassa suotu tietyt poliittiset oikeudet, samanlaista riskiä ajautua harvainvaltaan epäreilun 

kilpailun kautta ei voida pitää yhtä todennäköisenä kuin minimalistisessa demokratiamääritelmässä. 

(Setälä 2003, 87–89.) 

Kuten tutkimuskirjallisuudessa, on demokratian käsite saanut erilaisia määritelmiä myös sitä 

mittaavissa ja tarkastelevissa järjestöissä. Demokratian mittaamista käsittelevissä tutkimuksissa 

onkin kiinnitetty huomiota siihen, kuinka eri toimijat käsitteellistävät ja mittaavat demokratian 

toteutumista hyvin eri tavoin (kts. esim. Munck ja Verkuilen 2002). Esimerkiksi Freedom Housen 
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(2020) Freedom in the World -raporteissa edustuksellinen demokratia määritellään järjestelmäksi, 

joka täyttää vähimmäispistemäärän niin sen vaaliprosessia, poliittisia oikeuksia kuin 

kansalaisvapauksia tarkastelevissa kategorioissa. Tarkasteltavia kysymyksiä ovat esimerkiksi 

vallankäyttäjien valitseminen vapailla ja reiluilla vaaleilla, vaalien kilpailullisuus sekä kansalaisten 

yhdenvertaiset poliittiset oikeudet ja mahdollisuus asettua ehdolle vaaleissa. Raporteissa valtiot 

luokitellaan niiden saaman pistemäärän mukaan edelleen vapaiksi, osittain vapaiksi ja ei-vapaiksi. 

Kuten järjestö huomauttaa, edustuksellista demokratiaa ei tule sekoittaa liberaaliin demokratiaan. 

Sen raporteissa vapaiksi luokitellut valtiot ovat yleensä liberaaleja demokratioita, kun taas osittain 

vapaat valtiot voivat olla edustuksellisia demokratioita ilman liberaaleja ominaisuuksia. (Freedom 

House 2020.) 

The Economist Intelligence Unit puolestaan kritisoi Freedom Housea sen kapeasta demokratian 

määritelmästä sekä siitä, ettei sen metodologia huomioi riittävästi poliittista osallistumista ja 

hallinnon toimintaa. EIU jakaa edellä esiteltyjen demokratiateorioiden käsityksen demokratiasta 

järjestelmänä, jossa kansalaiset tekevät poliittisia päätöksiä enemmistösäännöllä ja jonka 

perusehtona on vapaiden ja kilpailullisten vaalien toteuttaminen. Omissa Democracy Index -

raporteissaan se kuitenkin pyrkii käyttämään laajempaa demokratian määritelmää ja pisteyttää 

poliittisten järjestelmien demokraattisuutta vaalien prosessiin ja pluralismiin, kansalaisvapauksiin, 

hallinnon toimintaan, poliittiseen osallistumiseen sekä poliittiseen kulttuuriin liittyen. Näin saadun 

Democracy Indexin perusteella EIU jakaa valtiot edelleen täysiin, puutteellisiin ja 

hybrididemokratioihin sekä autoritaarisiin valtioihin. (The Economist Intelligence Unit 2007.) 

Polity5 Project taas jakaa poliittiset järjestelmät joko demokratioiksi tai autokratioiksi. Se 

määrittelee demokratian järjestelmäksi, jossa poliittinen osallistuminen on avointa, rajoittamatonta 

ja kilpailullista ja jossa toimeenpanovalta valitaan vaaleilla. Lisäksi Polity5 liittää demokratiaan 

edellisiä järjestöjä vahvemmin liberaaleja määreitä korostaessaan oikeusvaltioperiaatteen, 

valtionpäämiehen vallan merkittävän rajoittamisen sekä punnusten ja vastapunnusten järjestelmän 

merkitystä demokratian toteuttamisessa. Autokratiaksi se puolestaan määrittelee poliittisen 

järjestelmän, jossa rajoitetaan poliittisen osallistumisen kilpailullisuutta ja jonka valtionpäämiehen 

vallankäytölle on vain vähän institutionaalisia rajoitteita. (Polity5 2020.)  

Länsimaisissa liberaalia demokratiaa käytetään usein synonyymina edustukselliselle demokratialle. 

Demokratia onkin alkanut sulautua liberalistisiin ajatuksiin jo 1800-luvun puolivälissä ja käsitteiden 
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ristikkäinen käyttäminen on hiljalleen johtanut niiden ominaisuuksien ja rajapinnan hämärtymiseen. 

(Sartori 1987, 367–368.) Koska kaikki demokraattiset järjestelmät eivät kuitenkaan ole liberaaleja 

demokratioita, tarkastelen seuraavaksi sitä, millainen suhde liberalismin ja demokratian välillä 

vallitsee sekä sitä, mihin liberaalilla demokratialla viitataan. 

2.2 Liberaali demokratia 

Synonyymin sijaan liberalismia tulisikin pitää demokratian kuvailevana määreenä sillä kuten 

sanottu, demokratia ilman määreitä viittaa pelkään kansanvaltaan. Sartorin (1987, 383) mukaan 

käsitteitä on pyritty erottamaan ajatuksella, jossa liberalismin tulkitaan pyrkivän vapauteen ja 

demokratian tasa-arvoon. Demokratian ja liberalismin suhdetta voidaankin kuvata ajatuksella siitä, 

että demokratialla viitataan valtiovallan kuuluvan kansalle, kun taas liberalismi puolestaan viittaa 

ennen kaikkea tämän valtiovallan rajoittamiseen yksilön vapauksien suojelemiseksi (Holden 1988, 

12).  

Liberaalissa demokratiassa perusajatuksena onkin yksilön vapaus ja sen kunnioittaminen 

valtiovallan legitiimiyden ehtona.  Nykyisen liberaalin demokratian piirteet juontuvat ennen kaikkea 

poliittisen filosofin John Locken ajattelusta. (Setälä 2003, 66–67.) Locken liberalismin lähtökohtana 

on hänen uskomuksensa jokaisen ihmisen jumalalta saaduista luonnollisista oikeuksista elämään, 

vapauteen ja omaisuuteen. Koska Locke uskoi ihmisten olevan luonnostaan vapaita ja tasa-arvoisia, 

uskoi hän alistumisen valtiovallan auktoriteettiin olevan mahdollista vain ihmisten antamalla 

vapaaehtoisella suostumuksella. Tämä suostumus tapahtuu Locken mukaan niin sanotussa 

luonnontilassa, jossa ei ole valtiota ja yhteiskunnallisia instituutioita. Koska luonnontilassa 

yksilöiden elämän, vapauden ja omaisuuden turvaaminen on epävarmaa, tarvitaan valtio 

suojelemaan ihmisten luonnollisia oikeuksia (Locke 1995, 126, 150–151.) Locken liberaalia 

demokratiaa käsittelevässä tekstissä valtiovallan ensisijainen tehtävä onkin turvata yksilöiden 

vapauden ja oikeuksien toteutuminen. 

Liberaalissa traditiossa vapaus -käsitteen merkitykset ja tulkinnat ovat vaihdelleet eri aikakausina ja 

eri poliittisten filosofien ajatuksissa. (Setälä 2003, 66–67.) Sartorin (1987, 301) mukaan liberalismin 

kontekstissa vapaus on kuitenkin viitannut ennen kaikkea poliittiseen vapauteen, jossa yksilöön ei 

kohdisteta ulkoisia pakotteita ja se on tulkittu negatiiviseksi vapaudeksi eli vapaudeksi jostain. 

Negatiivinen vapaus johtaa usein myös positiiviseen vapauteen eli vapauteen johonkin. Yleensä 

positiivinen vapaus on tarkoittanut oikeutta osallistua yhteiskunnan toimintaan. Sartori (emt. 304) 
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kuitenkin esittää, ettei positiivista vapautta voi olla ilman negatiivista vapautta, sillä osallistuminen 

edellyttää itsenäistä toimijuutta ilman ulkoista pakottamista. Hänen (emt. 380) mukaansa 

liberalismin ytimessä onkin kansalaisen vapaus valtiovallan sorrosta, joka moderneissa valtioissa 

turvataan juridisin keinoin perustuslain avulla.  

Kuten Sartorin, myös Vanbergin (2010, 6–7) mukaan yksilöiden vapauden turvaamisen ytimessä on 

perustuslaillisuus, kun perustuslaki säätelee niin tavallisten lakien säätämistä kuin näitä lakeja 

säätävien instituutioiden valtaa.  Tunnettu liberaalin demokratian puolustaja Friedrich Hayek (1982, 

102) käyttääkin liberaaliin demokratiaan viitatessa käsitettä perustuslaillinen demokratia, joka jakaa 

ajatuksen demokratiasta kansan itsehallintona mutta jossa perustuslaki rajoittaa vallankäyttäjien 

toimivaltaa. Perustuslaillisuuden tarkoituksena on ennen kaikkea luoda institutionaalista turvaa 

yksilöiden vapauden ja oikeuksien suojelemiseksi vastavoimana valtiolle annetulle vallalle (Vanberg 

2010, 7.) Perustuslaki suojaa kansalaisten vapautta säätelemällä lainsäädäntöprosessin lisäksi sitä, 

mitä tavallisilla laeilla voidaan säätää. Tavallisen lainsäädännön substanssia rajaamalla turvataan 

sellaisten perusoikeuksien toteutuminen, jotka ovat sidoksissa kansalaisten vapauden 

toteutumiseen. (Sartori 1987, 308.)  

Liberaalissa demokratiassa halu rajoittaa valtiovaltaa kumpuaa sen varautuneesta suhtautumisesta 

enemmistöpäätöksiin.  Enemmistöpäätösten ongelmallisuuteen kiinnitti huomiota jo 1800-luvun 

puolivälissä esimerkiksi ranskalainen filosofi Tocqueville, joka yhdysvaltalaista yhteiskuntaa 

tutkivassa kirjassaan Demokratia Amerikassa esitti huolensa demokraattisen despotismin 

mahdollisuudesta valtiossa. (Sartori 1987, 372.). Liberaalin demokratian näkökulmasta 

enemmistöpäätösten vahva suosiminen voikin pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa enemmistö 

voi loukata yksilönvapauksien toteutumista (Holden 1988, 22, 42). Kuten esimerkiksi 

minimidemokratian kritisoijat ovat huomauttaneet, demokratia pelkkänä enemmistön valtana 

mahdollistaakin esimerkiksi poliittisten oikeuksien viemisen tietyiltä ihmisryhmiltä. 

Enemmistön vallan rajoittaminen linkittyy myös laajemmin osaksi liberalistista yhteiskuntakäsitystä. 

Liberaalissa demokratiassa on usein esitetty ajatus pluralistisesta yhteiskunnasta, jossa erilaiset 

ideologiat ja doktriinit jakavat tasa-arvoisia ja vapaita kansalaisia. Tästä huolimatta, tai juuri sen 

vuoksi, liberaaleissa demokratioissa kuitenkin pyritään saavuttamaan konsensus. (kt. esim. Rawls 

2005.) Konsensukseen pyritään neuvottelujen, kompromissien ja keskustelujen kautta sekä 

äänestämällä. Enemmistöpäätöksiä tehdessä päätöksentekoprosessin tulee olla interaktiivinen ja 
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diskursiivinen prosessi, jolloin ne eivät kuvaa varsinaisesti enemmistön tahtoa vaan yhteiskunnan 

yleisiä intressejä. Mikäli päätöksiä tehdään ilman neuvotteluja ja julkista keskustelua, on uhkana 

enemmistön tyrannia konsensuksen sekä yleisten preferenssien löytämisen sijaan. Tämän vuoksi 

erilaiset vallankäytön rajoitukset ovat tarpeellisia yksilöiden vapauden suojaamiseksi. (Holden 1988, 

22, 42.) Perustuslain ja siihen kirjattujen perusoikeuksien lisäksi yleisiä vallankäytön rajoituksia ovat 

esimerkiksi vallan kolmijakona tai punnusten ja vastapunnusten järjestelmänä tunnettu jako 

lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan erottamiseksi, oikeusvaltioperiaate sekä erilaiset 

määräenemmistöperiaatteet päätöksenteossa. (kts. esim. Albertazzi ja Mueller 2013, Rhoden 

2015.)  

Kuten demokratian, myös liberaalin demokratian käsite on muuttunut ja saanut erilaisia merkityksiä 

eri aikoina. Nykyisin se ymmärretäänkin helposti hyvin laajana käsitteenä, johon sisällytetään 

yksilön vapauksien suojelemisen lisäksi ajatuksia esimerkiksi uusliberaalista talouspolitiikasta sekä 

Euroopan integraatiosta, ihmisoikeuksista ja avoimesta yhteiskunnasta (Blokker 2019, 526). Sartori 

(1987, 381) esittääkin, että perinteinen klassiseen liberalismiin pohjautunut käsitys on saanut 

rinnalleen uudenlaisen liberalismin varaan rakentuvan käsityksen, joka viittaa yksilön vapauden 

lisäksi yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja sosiaaliseen liberalismiin. Useat nykyisin 

itsestään selvinä pidetyt oikeudet, kuten uskonnon- ja sananvapaus, sukupuolten tasa-arvo sekä 

vähemmistöryhmien aseman parantaminen ovatkin viimeaikaisia liberaaliin demokratiaan liitettyjä 

teemoja. (Rhoden 2015, 565.) Liberalismi, demokratia ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus 

kietoutuvatkin hyvin yhteen esimerkiksi YK:n ihmisoikeuskomission (2002) demokratian 

määritelmässä, joka sisältää esimerkiksi vapaiden ja reilujen vaalien järjestämisen, vallanjaon ja 

tuomioistuinten itsenäisyyden, oikeusvaltioperiaatteen, ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamisen, 

syrjimättömyyden sekä erilaisia kansalaisvapauksia.  

Erityisesti kansalaisvapaudet painottuvat liberaalin demokratian käsitteellistämisessä sekä 

mittaamisessa ja esimerkiksi Freedom House ja Economist Intelligence Unit korostavat niitä 

metodologiassaan. EIU (2007) listaa keskeisiksi kansalaisoikeuksiksi esimerkiksi sananvapauden, 

uskonnonvapauden, yhdistymisvapauden sekä oikeuden reiluun oikeudenkäyntiin. Samoin 

Freedom House (2020) listaa kansalaisoikeuksiksi ilmaisun- ja uskonnonvapauden sekä yhdistymis- 

ja järjestäytymisvapauden mutta lisää niihin myös oikeusvaltioperiaatteen sekä oikeuden 

henkilökohtaiseen vapauteen ja yksilölliseen autonomiaan. Kansalaisoikeuksien lisäksi EIU (2007) 

liittää liberaalin demokratian merkiksi myös kansalaisten mahdollisuuden poliittiseen 
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osallistumiseen ja julkiseen keskusteluun. Tämä ajatus poliittisesta osallistumisesta osana liberaalia 

demokratiaa näkyy myös Freedom Housen (2020) metodologiassa, jossa vapaaksi eli liberaaliksi 

demokratiaksi luokittelu edellyttää lähes täysiä pisteitä poliittista osallistumista ja pluralismia 

mittaavasta osiosta.  

 

2.3 Illiberaali demokratia 

1990-luvulla kylmän sodan päättyminen, kommunismin häviäminen kapitalismille sekä uudet 

demokratiat niin Keski- ja Itä-Euroopassa kuin kehittyvissä valtioissa saivat liberaalin demokratian 

näyttämään ideologiselta voittajalta ja poliittisten järjestelmien lopulliselta päätepisteeltä, kun sille 

ei enää ollut haastajia. Aikakauden henki kiteytyy yhdysvaltalaisen filosofi Francis Fukuyaman 

ajatukseen historian lopusta, jossa ihmiskunnan historian kehitys ideologioiden välisenä taisteluna 

on päättynyt liberaalin demokratian voittoon. Fukuyaman mukaan liberalismi päihitti toisen 

maailmansodan myötä fasismin ja kylmän sodan myötä kommunismin, jääden hallitsevaksi 

ideologiaksi. Näin liberaali demokratia tulisi välttämättä leviämään kaikkialle maailmaan, jolloin 

valtioilla ei enää olisi merkittäviä erimielisyyksiä ja konflikteja. (Mearsheimer 2018, 4.) 

Ensimmäisen kerran illiberaalin demokratian käsitettä käytti amerikkalainen politiikan tutkija 

Fareed Zakaria vuonna 1997 julkaistussa artikkelissaan. Zakarian artikkeli sijoittuu kylmän sodan 

päättymistä ja demokratisoitumisen niin sanottua kolmatta aaltoa seuranneeseen ajanjaksoon, 

jolloin demokratia oli levinnyt valtaosaan maailman valtioista. Kuten Plattner (2020, 46) 

huomauttaa, Zakaria kirjoitti artikkelinsa aikakaudella, jolloin liberaalin demokratian 

tavoiteltavuudesta vallitsi laaja konsensus, eikä sen asemaa halutuimpana poliittisena järjestelmänä 

juuri kritisoitu. Demokratian kolmanteen aaltoon liitettiin vahva uskomus siitä, että poikkeamat 

liberaalin demokratian käytännöistä ovat vain tilapäisiä demokratisoitumisprosessin aikana ja 

lopulta kaikki demokratisoituvat valtiot saavuttaisivat lopullisena päätepisteenään liberaalin 

demokratian (Csillag ja Szelényi 2015, 20). Zakaria kuitenkin haastoi tämän käsityksen 

huomauttamalla, että itseasiassa vain harvat demokratisoituvista valtioista ovat kehittymässä 

liberaaleiksi demokratioiksi.  Tämän seurauksena liberaalin demokratian ohelle on syntymässä 

useita erilaisia demokratian muotoja, joita hän kuvasi illiberaaleiksi demokratioiksi. (Zakaria 1997, 

23.)  
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Illiberaalin demokratian käsite asettuu osaksi laajempaa keskustelua demokraattisten ja ei-

demokraattisten järjestelmien rajasta. Kylmän sodan päättyminen sekä sitä seurannut 

demokratisoitumisen kolmas aalto synnyttivät Zakarian havaintoa myötäillen useita demokraattisia 

järjestelmiä, joissa päättäjät valittiin vaaleilla mutta joissa säilyi itsepintaisia autoritaarisia piirteitä. 

(Gilbert ja Mohseni 2011, 271). Syntyi eräänlainen demokratian harmaa alue, jossa osa kolmannen 

aallon demokratioista saavutti vain osittain niille asetetut tavoitteet. Poliittiset päättäjät valittiin 

vaaleilla mutta esimerkiksi päätöksentekoprosessin läpinäkyvyys ja instituutioiden 

riippumattomuus saattoivat olla puutteellisia. (Böcskei 2016, 417.) Näitä länsimaisen, liberaalin 

demokratian ja autoritarismin väliin jääviä järjestelmiä luokiteltiin ja tutkittiin lukuisten erilaisten 

käsitteiden kautta. Tutkimuskirjallisuudessa tällaisiin järjestelmiin on yleisesti viitattu 

hybridijärjestelminä. (Gilbert ja Mohseni 2011, 270–271.) Illiberaalin demokratian ohella 

tunnetuimpia hybridijärjestelmiä kuvaavia käsitteitä ovat muun muassa Diamondin, Linzin ja 

Lipsetin (1995) kuvailema semi-demokratia, Levitskyn ja Wayn (2002) kilpailullinen autoritarismi 

sekä Schedlerin (2006) vaaliautoritarismi.  

Zakarian illiberaalin demokratian lähtökohtana on havainto siitä, että läntisen Euroopan 

ulkopuolella on lisääntynyt kehitys, jossa demokraattisesti valitut hallinnot eivät piittaa 

perustuslaillisista poliittista valtaa rajoittavista mekanismeista, eivätkä ne usein turvaa 

kansalaistensa vapauksia ja perusoikeuksia. Illiberaaliksi demokratiaksi hän määrittelee 

järjestelmän, joka täyttää varsinaisen demokratian kriteerit muttei pyri liberaaleihin tavoitteisiin, 

kuten oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseen. Illiberaalit demokratiat ovat Zakarian mukaan hyvin 

heterogeeninen joukko, jossa useimmat niistä sijoittuvat johonkin hyvin maltillisen ja tyrannimaisen 

hallinnon väliselle janalle. (Zakaria 1997, 22–23.)  

Gilbert ja Mohseni (2011, 273, 275) jakavat Zakarian ajatuksen illiberaaleista demokratoista 

heterogeenisenä joukkona ja huomauttavat, että illiberaali demokratia kattaa hyvin monenlaisia 

valtioita esimerkiksi Argentiinasta Kazakstaniin. Illiberaalin demokratian käsitteen käyttö onkin ollut 

hajanaista ja sitä on käytetty kuvaamaan niin laadullisia kuin määrällisiä muutoksia demokraattisissa 

järjestelmissä, tyypillisesti Euroopan ulkopuolella (Surowiec ja Štětka 2020, 2–3). Klassisena 

esimerkkinä illiberaalista demokratiasta on pidetty esimerkiksi Singaporea, jossa päättäjät on valittu 

vaaleilla ja kansalaisilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Käytännössä maassa kuitenkin 

rajoitetaan liberaaliin demokratiaan kuuluvia yksilönvapauksia ja -oikeuksia, kuten sananvapautta 

sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapautta. (Mutalib 2000, 315–316, 335.) 
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2010-luvulle tultaessa illiberalismista alettiin keskustella oikeistopopulismin ja autoritarismin 

kasvun myötä yhä enemmän ja liberaalin demokratian on myönnetty olevan puolustuskannalla niin 

tutkimuskirjallisuudessa kuin poliittisten johtajien kesken (Plattner 2017, 6). Niin Donald Trumpin 

presidenttikausi, oikeistopopulistien menestys ympäri Eurooppaa kuin esimerkiksi Brasilian 

Bolsonaron, Intian Modin ja Turkin Erdoganin autoritaarinen johtajuus ovat voimistaneet tunnetta 

liberaalin demokratian vastatuulesta (Weinman ja Vormann 2020, 3).  Esimerkiksi populismin tutkija 

Cas Mudde (2004, 561) on esittänyt, että populismi on lähtökohtaisesti liberaalin demokratian 

vastainen liike sen pyrkiessä purkamaan liberalismiin kuuluvia vallankäytön rajoituksia sekä valtion 

instituutioiden riippumattomuutta, jotta kansan tahto ja enemmistödemokratia voisivat aidosti 

toteutua. Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan käsittele populismin ja liberaalin demokratian 

suhdetta sen syvemmin sillä kuten Weinman ja Vormann (2020, 6–7) huomauttavat, populismin 

käsite ilman sen tarkempaa erittelyä niputtaa yhteen hyvin erilaisia poliittisia liikkeitä riippumatta 

niiden ideologiasta ja tavoitteista, luoden näin yksinkertaistetun kuvan populisteista demokratian 

vihollisina. Lisäksi kritiikitön populismiin viittaaminen jättää helposti huomioimatta syvemmät 

diskursiiviset ja rakenteelliset tekijät, jotka ovat alun perin johtaneet liberaalin demokratian 

haastamiseen.  

Keskustelu illiberalismista roihahti vuonna 2014, kun pääministeri Orbán ylitti kansainvälisen 

uutiskynnyksen julistamalla Unkarin hylkäävän liberaalin demokratian ja alkavan pyrkiä kohti 

illiberaalia demokratiaa (Plattner 2020, 48). Unkarin demokratian tilasta onkin esitetty vuosi 

vuodelta huolestuneempia arvioita esimerkiksi Freedom Housen ja Economist Intelligence Unitin 

raporteissa (Böcskei 2016, 412). Toisaalta kuten esimerkiksi Körösényi (2015, 408, teoksessa Böcskei 

2016, 424) huomauttaa, Unkari täyttää edelleen esimerkiksi Dahlin polyarkian kriteeristön ja 

varsinaisen demokratian sijaan ovat heikentyneet sen liberaalit määreet. Vuoden 2011 Fideszin 

määräenemmistöllä säätämä perustuslaki rajoitti merkittävästi maan perustuslakituomioistuimen 

valtaa sekä toi oikeusjärjestelmää sekä mediaa hallitusvallan alaisuuteen (Csillag ja Szelényi 2015, 

41). Nykyisin merkittävä osa poliittisesta vallasta on keskittynyt lähes täysin Fideszin käsiin ja 

lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan lisäksi se dominoi myös sosiaalisen elämän sfäärejä (Krekó ja 

Enyedi 2018, 39).   

Illiberalismista puhuttaessa on Unkarin lisäksi viitattu myös esimerkiksi Puolaan, jossa hallitseva PiS-

puolue on heikentänyt oikeuslaitoksen riippumattomuutta sekä sen mahdollisuuksia valvoa 

poliittisten instituutioiden toimintaa, kansalaisyhteiskunnan asemaa sekä median 
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riippumattomuutta (Grzymala-Busse 2018, 96–98.) Illiberaaleja piirteitä on havaittavissa myös 

muualla Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Balkanilla, kuten Serbiassa ja Montenegrossa (kts. esim. 

Freedom House 2018). 

Kun Zakarian illiberaali demokratia viittasi lähinnä demokratisoituviin poliittisiin järjestelmiin, 2010-

luvun myötä illiberalismi on alkanut viitata myös pyrkimyksiin purkaa jo vakiintuneiden 

demokratioiden liberaaleja rakenteita.  Weinman ja Vormann (2020, 15) kuvaavatkin nykyistä 

illiberalismia erityisesti poliittiseen oikeistoon liitettynä ilmiönä, joka pitää kiinni joistain valituista 

demokraattisista käytännöistä mutta hylkää liberaalin demokratian normatiivisena tavoitteena sekä 

poliittisia suhteita ohjaavana periaatteena. Blokker (2019, 521) puolestaan argumentoi, että etenkin 

Unkarin ja Puolan kehitystä 2010-luvulla tulee tarkastella nimenomaan antiliberaalina projektina ja 

konservatiivisena reaktiona kylmän sodan päättymistä seurannutta liberaalia hegemoniaa vastaan. 

Koska illiberaalista demokratiasta ei ole tarkkaa ja yksimielistä määritelmää, viittaan sillä tässä 

tutkimuksessa nimenomaan liberaalin demokratian vastaisuuteen, jolle on tyypillistä korostaa 

kansallista suvereniteettia ylikansallista lainsäädäntöä ja -järjestöjä vastaan sekä poliittisen vallan 

keskittäminen purkamalla vallankäytön rajoitusten mekanismeja (kts. esim. Bustikova ja Guasti 

2017, Verovšek 2020).  

Weinman ja Vormann (2020, 15–16) esittävät 2010-luvulla syntyneiden illiberaalien järjestelmien 

yhdistäväksi piirteeksi demoksen laajan määritelmän kiistämisen. Sen sijaan, että demoksen 

käsitettäisiin koostuvan valtion kaikista kansalaisista, pyrkivät illiberaalit puolueet kaventamaan sen 

määritelmän koskemaan vain niin sanottuja oikeita, usein etnisesti määriteltyjä kansalaisia, joille 

poliittiset ja sosiaaliset oikeudet kuuluvat. Demos alkaa merkitä valtion kansalaisten sijaan etnistä 

ryhmää, jota yhdistää syntyperä ja yhteinen maantieteellinen alue jaettujen arvojen ja intressien 

sijaan. Näin poliittinen pluralismi vähenee, kun erilaiset vähemmistöt suljetaan kansan ja samalla 

myös poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle. (Bustikova ja Guasti 2017, 168–169.)  

Demoksen kapea määrittely kietoutuu ylikansallisten elinten ja lainsäädännön vastustamiseen sen 

luodessa vastakkainasettelua kansan ja sen ulkopuolisten välille. Globalisaatio ja siihen liittyvät 

ilmiöt, kuten maahanmuutto ja ylikansalliset instituutiot, esitetään uhkana kansalle ja sen eduille. 

Äärimmillään illiberaalit johtajat luovat niin sanottua pelon politiikkaa, jonka premissinä on uskomus 

siitä, ettei valtio suoriudu sen perustehtävästä suojella kansalaisiaan ja se kärsii niin ulkoisista 

invaasioista kuin sisäisestä disintegraatiosta. Näin syntyy kuva kansasta, jonka perinteisiä arvoja ja 
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etuja valtio ei halua tai kykene puolustamaan musertavia ulkoisia voimia vastaan. (Weinman ja 

Vormann 2020, 16–17.) Unkarissa tällaisiksi kansaa uhkaavien vihollisten kasvoiksi on nostettu 

2010-luvun puolivälistä lähtien unkarilaisamerikkalainen sijoittaja ja erilaisten 

hyväntekeväisyysjärjestöjen perustaja George Soros. Sorosin ympärille on rakennettu erilaisia 

salaliittoteorioita, joiden mukaan tämä on muodostanut niin liberaalin Euroopan unionin eliitin, 

kansalaisjärjestöjen, kansainvälisten yritysten ja kotimaisten oppositiopuolueiden välille laajoja 

verkostoja. (Krekó ja Enyedi 2018, 45–47.) Näiden verkostojen tavoitteena on Orbánin mukaan 

hävittää kansallisvaltiot ja tuoda Eurooppaan miljoonia maahanmuuttajia (kts. esim. Orbán 2017b, 

Orbán 2018c).  

Pelon ja ahdistuksen ilmapiirin luomisen myötä liberaalin demokratian instituutioiden ja 

käytäntöjen ei nähdä hallitsevan yhteiskunnallista tilannetta. Päinvastoin, niistä pyritään 

luopumaan esitettyjen uhkien torjumiseksi. (Weinman ja Vormann 2020, 17.) Illiberalismissa 

vallanjaon, poliittisesti neutraaleiden instituutioiden sekä perustuslakituomioistuimen nähdään 

asettavan rajoitteita kansan suvereniteetin toteutumiselle, joten sitä pyritään palauttamaan 

lisäämällä hallituksen toimeenpanovaltaa yli muiden toimijoiden (Rupnik 2016, 80). Kuten Csillag ja 

Szelényi (2015, 24) esittävät, illiberaalit johtajat kuten Orbán uskovat hallitusvallan edustavan 

kansan tahtoa, joten muiden poliittisten ja juridisten elinten ei tule rajoittaa sen toimintaa. 

Vastakkainasettelujen ja uhkakuvien luominen alkaakin hiljalleen johtaa poliittiseen ilmapiiriin, 

jossa liberaalin demokratian mekanismeista luopuminen ja vallan keskittäminen legitimoidaan 

esittämällä ne keinoina antaa illiberaalille johtajalle tämän tarvitsemat välineet puolustaa kansaa 

ulkoisia vihollisia vastaan (Weinman ja Vormann 2020, 20). 

Vastatakseen Sorosin ja liberaalien voimien luomaan uhkaan kansallista suvereniteettia vastaan, 

Orbán julisti käynnistävänsä niin sanotun kulttuurisen vastavallankumouksen. Vallan keskittämisen 

ohella hänen hallituksensa ovat hyökänneet näitä vihollisia vastaan esimerkiksi erilaisilla 

informaatiokampanjoilla, heikentämällä median riippumattomuutta sekä säätämällä erityisesti 

kansalaisjärjestöjen toimintaa vaikeuttaneen Stop Soros -lakipaketin. (Krekó ja Enyedi 2018, 45–47.) 

Orbán rakentaakin vahvaa vastakkainasettelua Fideszin ja liberaalien verkostojen välille, luoden 

kuvaa puolueestaan Unkarin kansallisen edun puolustajana. Tämä vastakkainasettelu tiivistyy hyvin 

hänen pitämässään Unkarin vuoden 1848 vallankumouksen vuosipäivän puheessa: 
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On the one side we, the millions with national feeling, on the other side the 
cosmopolitan elite. On the one side we who believe in nation states, in the protection 
of borders, in the value of family and work, and facing us those who want open society, 
a world without borders and nations, new-style families, devalued work, and cheap 
labor. (Orbán 2018a.) 

Orbánin vastakkainasettelua ja uhkakuvia luovan retoriikan on nähty pyrkivän oikeuttamaan 

sisäpoliittisia muutoksia sekä liberaalin demokratian instituutioiden heikentämistä (kts. esim. 

Vachudova 2020, Bosckor 2018). Lisäksi se on osoittautunut keinoksi kehystää Fideszin politiikkaan 

kohdistunut kritiikki hyökkäykseksi unkarilaisia ja Unkarin suvereniteettia vastaan (Bosckor 2018, 

557).  
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3. FIDESZIN HISTORIA JA IDEOLOGIA 

3.1 Unkarin polarisoitunut puoluekenttä 

Itäisessä Keski-Euroopassa puoluejärjestelmiä on pidetty heikosti institutionalisoituneina ja 

fragmentoituneina. Alueen puolueet ovat usein ideologialtaan epämääräisiä, vahvasti 

henkilöityneitä sekä kykenemättömiä muodostamaan vakaita koalitioita. Unkari tekee tässä 

suhteessa kuitenkin poikkeuksen, sillä sen puoluejärjestelmää on pidetty alueen 

institutionalisoituneimpana. Maan puoluejärjestelmä vakiintui nopeasti kommunistisen 

järjestelmän päättymisen jälkeen ja samat puolueet kilpailivat hallitusvallasta pitkälle 2000-luvun 

loppupuolelle saakka. (Enyedi 2016a, 211–212.)  

Unkarin poliittisessa historiassa puolueiden muodostamat liittoumat ovat olleet hyvin yleisiä, ja 

niissä voidaan erottaa kolme erilaista ajanjaksoa. Ennen vuotta 1994 hallitusvallasta kilpailivat 

oikeistopuolueiden, vasemmistopuolueiden sekä liberaalipuolueiden muodostamat koalitiot. 

Vuosien 1994–2010 aikana vasemmisto ja liberaalit yhdistyivät yhdeksi koalitioksi oikeistoa vastaan. 

Vuoden 2010 jälkeen vasemmistokoalitio on pirstaloitunut ja heikentynyt suhteessa kahteen 

muuhun nykyiseen ryhmittymään, kansallismieliseen Jobbikiin ja oikeistokonservatiiviseen Fidesz-

KDNP-koalitioon. (Enyedi 2016a, 213.) Unkari on ollut pitkään Euroopan poliittisesti 

polarisoituneimpia valtioita, jossa vasemmisto ja oikeisto ovat harjoittaneet winner takes it all -

periaatetta, sulkien opposition täysin poliittisen vaikutusvallan ulkopuolelle. Toisin kuin 

perinteisessä poliittisessa jaottelussa, Unkarissa oikeistoa ja vasemmistoa jakavat talouskysymysten 

sijaan erityisesti sosiaaliset ja kulttuuriset kysymykset. Erityisen polarisoituneita kysymyksiä ovat 

suhde uskontoon, maahanmuuttoon, kansallismielisyyteen ja kansainvälisyyteen sekä liberalismiin 

ja autoritaarisuuteen. (Vegetti 2019, 78–79, 83.) 

Unkarin puoluekenttä kokenut 2010-luvulle tultaessa muutoksia useiden uusien puolueiden 

perustamisen myötä sekä vanhojen, jo ennen kommunistista hallintoa perustettujen puolueiden 

tiputtua parlamentista. Vanhoista puolueista jäljellä on enää Kristillisdemokraattinen kansanpuolue 

(KDNP) sekä kommunistisen puolueen seuraajaksi syntynyt Unkarin sosialistinen puolue (MSZP). 

Kommunistisen järjestelmän kaatumisen jälkeen perustettuja ja edelleen toiminnassa olevia 

puolueita ovat puolestaan sosiaaliliberaali Vapaat demokraatit (SZDSZ) sekä 

oikeistokonservatiivinen Fidesz. (Bozóki ja Simon 2010, 214.) Uusimpia, 2000-luvun aikana 
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perustettuja puolueita Unkarissa ovat nationalistinen sekä äärioikeistolaiseksi kuvailtu Jobbik, 

vihreä ja liberaali LMP – Politiikka voi olla muutakin sekä sosiaaliliberaali Demokraattinen koalitio 

(DK). (Hyttinen, Nyyssönen ja Tynkkynen 2018.)  

Vaalikaudella 2018–2022 Fidesz-KDNP koalitiolla on parlamentissa ehdoton enemmistö sen 

hallitessa 199:tä paikasta 133:a. Loput paikoista jakaantuvat Jobbikin (26), Sosialistipuolueen ja 

Dialogipuolueen allianssin (20), Demokraattisen koalition (9), LMP:n (8) ja Yhdessä-puolueen (1) 

kesken. (Unkarin parlamentti 2020). Näin ollen parlamentissa ei ole varsinaista poliittista keskustaa 

puolueiden jakautuessa liberaaleihin ja vasemmistopuolueisiin sekä konservatiivisiin 

oikeistopuolueisiin.  

3.2 Liberaalipuolueesta kristilliskonservatiivisuuteen 

Fidesz-KDNP koalition muodostamat hallitukset on luokiteltu yleensä keskustaoikeistolaisiksi. 

Ideologialtaan Fideszia on kuvailtu vaihtelevasti esimerkiksi kristillisenä, kristillissosiaalisena, 

nationalistisena sekä konservatiivisena sen edustamien sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen 

perusteella. Toisaalta puolue suhtautuu myös vapaaseen markkinatalouteen sekä elinkeinoelämään 

negatiivisesti ja on pyrkinyt kasvattamaan valtion roolia talouden eri osa-alueilla. (Annus 2014, 5–

6.) Tällä hetkellä olemassa oleva Fidesz on kuitenkin käytännössä lähes täysin eri puolue kuin 

perustettaessa, sillä   2000-luvulle tultaessa sen ideologia on tehnyt täydellisen käännöksen 

aiemmasta talous- ja arvoliberaalista puolueesta.  

Fidesz perustettiin maaliskuussa 1988 yliopisto-opiskelijoiden toimesta. Aluksi sen pyrkimyksenä oli 

tarjota vaihtoehto kommunistisen puolueen nuorisojärjestölle sekä testata romahtavan 

kommunistisen järjestelmän rajoja. (Kiss 2002, 740–741.) Vuonna 1989 se vaatikin Viktor Orbánin 

johdolla neuvostojoukkojen vetäytymistä Unkarista sekä vapaiden vaalien järjestämistä (Batory 

2016, 286).  

Vuoden 1990 ensimmäisissä vapaissa vaaleissa Fidesz nousi parlamenttiin ja edusti oppositiossa 

liberaalia vaihtoehtoa kansalliskonservatiiviselle hallitukselle. Puolue painotti erityisesti 

yksityisomistuksen, markkinatalouden, ihmisoikeuksien sekä liberaalin demokratian instituutioiden 

merkitystä ja pyrki erottamaan kirkon valtiosta. Lisäksi Fidesz kritisoi kansalliskonservatiivisen 

hallituksen pyrkimyksiä voimistaa kansallismielisyyttä ja uskontoa unkarilaisessa yhteiskunnassa ja 

politiikassa. (Kiss 2002, 241.) Puoleen heikko menestys vuoden 1994 parlamenttivaaleissa johti 
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kuitenkin ideologiseen siirtymään kohti konservatiivista massapuoluetta erotuksena aiemmasta 

löysästä ja liberaalista liitosta (Batory 2016, 286). Vuosien 1994–1998 aikana Fidesz teki lähes 

täydellisen ideologisen täyskäännöksen ottamalla tavoitteekseen tulla Unkarin johtavaksi 

kristilliskansallismieliseksi oikeistopuolueeksi. Puolue alkoi korostaa konservatiivisia, katolisia arvoja 

sosiaalisissa kysymyksissä, pyrki vahvistamaan valtion roolia talouskysymyksissä sekä painotti 

maaseudun etuja liberaalia Budapestia vastaan. Ulkopolitiikassa Fidesz alkoi korostaa Unkarin 

etujen puolustamista sekä vastuuta ulkounkarilaisten oikeuksien turvaamista. (Kiss 2002, 744–745.) 

Fideszin ideologinen muutos osoittautui hyödylliseksi, sillä vuoden 1998 vaaleissa se menestyi hyvin 

ja pääsi muodostamaan hallituksen yhdessä kristilliskonservatiivisen KDNP:n kanssa. 2000-luvun 

aikana Unkarin poliittiseen kenttään alkoikin muodostua syvä jako toisaalta nationalistisen ja 

kristilliskonservatiivisen Fidesz-KDNP-allianssin ja liberaalin, sekulaarin sekä kosmopoliittisen 

sosiaalidemokraattien ja vapaiden demokraattien liiton välille. Fideszin ideologista täyskäännöstä 

kärjistivät edelleen vaalitappiot niin vuoden 2002 kuin 2006 parlamenttivaaleissa. Sosialistien 

voittaessa vuoden 2002 vaalit Orbán totesi, ettei kansa voi olla oppositiossa. (Batory 2016, 287–

288.)  

Vuoden 2002 vaalitappion jälkeen Orbán alkoi harjoittaa populistisen mobilisoinnin keinoja ja 

käynnisti kansalaisliikkeen puolueensa tueksi. Liike keräsi nopeasti satoja tuhansia jäseniä ja sen 

avulla Orbán sai laajennettua Fideszin poliittisten aktiivien verkostoa. Tämä oli Fideszin 

näkökulmasta merkittävää, sillä Unkarissa puolueiden jäsenyyttä ei kommunistisen historian vuoksi 

ole pidetty arvossa. Lisäksi kansanliikkeen avulla tuettiin Fideszin kannattajien yhteishenkeä ja 

uskoa puolueeseen kahdeksan oppositiovuoden aikana. (Körösényi ja Patkós 2017, 322.) 

Parlamentissa Orbán kyseenalaisti sosialistien muodostaman hallinnon legitimiteetin ja jätti 

näyttävästi osallistumatta parlamentin istuntoihin. Kahden oppositiokauden aikana Fideszin 

vastakkainasettelua luova retoriikka vahvistui ja johti lopulta vuoden 2010 ylivoimaiseen 

vaalivoittoon sosialistipuolueen jäädessä kiinni korruptiosta sekä valtion taloustilanteesta 

valehtelusta. (Batory 2016, 287–288.) 

2010-luvun aikana Fidesz on radikalisoitunut ja siirtynyt poliittisesti yhä vahvemmin oikealle 

erityisesti kulttuurisissa ja sisäpoliittisissa kysymyksissä (Vachudova 2020, 6). Puolue on ottanut 

ohjelmaansa vaikutteita etenkin äärioikeistolaiselta Jobbikilta, jonka vaatimus esimerkiksi vuonna 

2016 järjestetty kansanäänestys Euroopan unionin turvapaikanhakijoiden siirtojärjestelystä 
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alkujaan oli (Kim 2020, 9). Fideszin katsotaankin siirtyneen niin vahvasti oikealle, että se on 

työntänyt Jobbikin kohti poliittista keskustaa, ottaen itse paikan poliittisessa äärioikeistossa (Pirro 

ym. 2019, 9). Keskeinen teema puolueen radikalisoitumisessa on ollut luvussa 2.3 kuvattu erilaisten 

uhka- ja viholliskuvien luominen sekä pyrkimykset turvata maan suvereniteettia näitä vihollisia 

vastaan.  

Radikalisoitumisen lisäksi Fideszin poliittisessa historiassa huomionarvoista on myös sen 

keskittyminen yhä vahvemmin puolueen puheenjohtajan ja nykyisen pääministerin Viktor Orbánin 

käsiin.  Orbán on ollut puolueen puheenjohtaja jo lähes kolmekymmentä vuotta, joiden aikana 

hänen asemaansa puolueen johdossa ei ole haastettu. Orbánin johtajuus on 2010-luvulla saanut yhä 

autokraattisempia piirteitä, kun useat perustuslain muutokset ovat keskittäneet lisää poliittista 

valtaa pääministerille. Osittain Orbánin vallan kasvu on perustunut myös epävirallisiin tekijöihin. 

Toimittuaan pitkään politiikassa, Orbán on rakentanut ympärilleen laajoja verkostoja poliitikkojen 

lisäksi myös esimerkiksi mediakentällä, ulkosuhteissa sekä taloudessa. Näitä verkostoja hän 

hyödyntää aktiivisesti vahvistaakseen sekä puolueen että ennen kaikkea omaa valtaansa. 

(Körosényi, Illes ja Gyulai 2020, 78.) Nykyisin Fideszin toiminta perustuukin hyvin pitkälti Orbánin 

johtajuudelle ja tämän on katsottu pyrkivän ylläpitämään käsitystä siitä, että ilman häntä niin puolue 

kuin koko valtio eivät kykene toimimaan asianmukaisesti (Cubas ja Czyź 2018, 55).  

3.3 Kristilliskonservatiivisuus Fideszin politiikassa 

Fideszin historian vuoksi sen ideologiaa on ollut vaikea määritellä. Puoluetta on kuvailtu 

opportunistiseksi ja omalaatuiseksi poliittisissa valinnoissaan, jota on vaikea kiinnittää selvästi 

mihinkään tiettyyn poliittiseen suuntaukseen. (Buzogány ja Varga 2019, 70) Kuten edellisessä 

luvussa kuvasin, 2000-luvulla Fidesz on pyrkinyt olemaan Unkarin johtava kristilliskonservatiivinen 

ja kansallismielinen oikeistopuolue. Usein Fidesziä onkin luonnehdittu ennen kaikkea 

konservatiivipuolueeksi (emt.). Konservatismi on vahvasti aikakausittain ja valtioittain vaihteleva 

käsite, jolla ei ole varsinaisia oppi-isiä. Tutkimuksissa sitä on määritelty kahdesta eri näkökulmasta. 

Toisaalta sen voidaan nähdä viittavan henkiseen ja sosiaaliseen näkemykseen, jolle on tyypillistä 

vastustaa nopeita muutoksia ja halu säilyttää vanhaa. Toisaalta se voidaan käsittää myös aatteeksi, 

jossa kannatetaan maltillisia muutoksia ja korostetaan perinteisiä arvoja. (Suvanto 1994, 13, 16.) 

Vaikka konservatismi onkin suhteellisen hajanainen aate, on sen eri suuntauksille ja ilmentymille 

ollut yhteistä ennen kaikkea usko muutosten ongelmallisuuteen, mikäli niillä ei pyritä säilyttämään 
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tai liikkumaan lähemmäs luonnonjärjestystä. Luonnonjärjestyksellä konservatiivit viittaavat yleensä 

ajatukseen, jossa sosiaalinen järjestys nojaa jumalaan, historiaan sekä biologiaan ja tieteeseen. 

(Bluhm ja Varga 2019, 11.) 

Konservatismia on kuvailtu ennen kaikkea vastaideologiana progressiivisuutta tavoitteleville 

ideologioille kuten sosialismille ja liberalismille. Itäisen Keski-Euroopan valtioiden siirtyessä 

sosialismista markkinatalouteen ja liberaaliin demokratiaan, näkivät konservatiivit paljon 

yhtäläisyyksiä näiden kahden aatteen välillä. Molempia kritisoitiin niiden holistisesta, 

vallankumouksellista ja universaalista maailmankatsomuksesta sekä siitä, kuinka ne pyrkivät 

vaikuttamaan kaikkiin elämänalueisiin. Läntisen liberalismin puolestapuhujat nähtiin 

konservatiivisissa piireissä kommunististen vallankumouksellisten seuraajina, jotka pyrkivät 

jatkamaan yhteiskunnan reformoimista. Unkarissa konservatiivisen älymystön jaettu tavoite onkin 

ollut niin läntisen kulttuuri- ja talousliberalismin kuin sosialismin vastustaminen. (Bluhm ja Varga 

2019, 3–4.) Fideszin keskeisten poliitikkojen mukaan sosialismin ja liberalismin keskeinen ongelma 

on niiden pyrkimys muuttaa maailmaa ilman moraalista ohjenuoraa. He uskovat tällaisen 

moraalittoman, instituutioihin keskittyvän politiikan epäonnistuvan. Institutionaalisen politiikan 

sijaan Unkarin tulisi pyrkiä ratkomaan maan ongelmia palauttamalla politiikka sen moraaliselle 

perustalle – käytännöille, perinteille ja auktoriteetille. (Buzogány ja Varga 2019, 81.) 

Konservatiivien käsitys ihmisistä eroaa liberaalista ihmiskäsityksestä näiden torjuessa 

individualismin. Konservatismissa ihmistä ei käsitetä atomistisena, muista erillään elävänä yksilönä 

vaan ennen kaikkea erilaisten yhteisöiden kuten perheen ja suvun jäseninä. (Suvanto 1994, 66.) 

Aatteelle onkin oleellista nähdä yhteiskunta holistisena ja siinä korostuu käsitys kommunitarismista 

individualismin sijaan. Sekä Fideszin taustalla vaikuttavan oikeistokonservatiivisen ajatushautomo 

Századvégin että Orbánin neuvonantajan ja puolueen pääideologiksi kuvatun Gyula Tellérin 

ajattelussa toistuukin väite liberaalin individualismin tuhoisuudesta. Individualismi esitetään omien 

etujen ajamisena, jonka sijaan ihmisten tulisi toimia täyttääkseen velvollisuutensa yhteisölle. 

(Buzogány ja Varga 2019, 85). Näiden konservatiivisten intellektuellien ajatus yhteisön 

ensisijaisuudesta on välittynyt Orbánin ja Fideszin retoriikkaan ja kulminoitui Kansallisen yhteistyön 

järjestelmäksi nimettyyn yhteiskuntasopimukseen, jonka puolue laati vuoden 2010 vaalivoittonsa 

jälkeen. Sopimus perustuu kommunitaristisille arvoille ja hylkää suoraan liberaalin individualismin 

sekä liberalismin yhteiskunnan perustana. (Batory 2016, 290–291.) 
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Konservatismiin voidaan liittää lisäksi myös ajatus vahvasta valtiosta, jonka tehtäväksi katsotaan 

vakauden ylläpito sekä huolehtiminen maan yleisistä eduista ja moraalin säilymisestä (Suvanto 

1994, 333).  Vahvan valtion konsepti eli halu keskittää valtaa erityisesti hallitukselle on ollut itäisen 

Keski-Euroopan konservatiiveille tyypillistä erityisesti kommunismin päättymisen jälkeisen ajan 

kontekstissa. He suhtautuvat epäillen sosialistien ja liberaalien universalistiseen ja uusliberaaliin 

ajatteluun ja korostavat globalisaation sijaan kansallisten erityispiirteiden merkitystä sekä sitä, 

kuinka valtion on otettava vahvempi rooli erityisesti markkinatalouden ohjaajana. Konservatiivien 

mukaan markkinatalouden tulee sopeutua kansallisiin arvoihin ja standardeihin ja hyödyttää kansaa 

ylikansallisen talouseliitin sijaan. (Bluhm ja Varga 2019, 11–12.) Pyrkimys luoda vahva ja 

normatiivinen valtio onkin ollut Fideszin keskeinen tavoite ja näkyy hyvin Kansallisen yhteistyön 

sopimuksessa, jossa puolue toteaa: 

“A strong state which above all serves public interest and the interest of our nation, not 
the business interests of a privileged few” (Office of the National Assembly 2010). 

2010-luvun aikana Fidesz on vahvistanut kristilliskonservatiivista profiiliaan ja sitonut retoriikallaan 

kristillisyyttä osaksi unkarilaista kulttuuria ja valtiota sekä maahanmuuttovastaisuutta huolimatta 

siitä, että käytännössä Unkari on yksi Euroopan vähiten uskonnollisista valtioista. (Goździak ja 

Márton 2018, 132.) Fideszin ideologiassa painottuvat nykyisin vahvasti kristilliset arvot. Puolueen 

mukaan Unkarin historia sekä kansallinen identiteetti pohjautuvat kristinuskoon. Fidesz esittää, että 

Unkari voi menestyä valtiona vain, mikäli se kunnioittaa kristillisiä arvoja sen kulttuurin ja 

identiteetin perustana ja torjuu marxistiset sekä edistysmieliset ideologiat, jotka haluavat vetää 

Unkarin juuriltaan. (Fidesz 2020.) Toisaalta, kuten Ádam ja Bozóki (2016, 108–109) argumentoivat, 

Unkarin poliittisessa kontekstissa kristillisyydellä ei kuitenkaan viitata varsinaisesti mihinkään 

tiettyyn substanssiin vaan se merkitsee ennen kaikkea konservatismia ja traditionaalista 

nationalismia sekä kristillisten symboleiden politisoimista. 

Orbánin hallituskausilla kristilliskonservatiivisten arvojen vahvistaminen yhteiskunnassa ja julkisessa 

elämässä on näkynyt monin tavoin ja kristillisyyden merkitys kansakunnan suojelemisessa mainitaan 

myös Unkarin parlamentin vuonna 2011 säätämässä perutuslaissa. Kouluissa kansalaiskasvatuksen 

opetussuunnitelma on käytännössä muutettu uskonnolliseksi kasvatukseksi. Uskontoon käytettyjen 

julkisten varojen osuus on kasvanut ja useiden kirkkojen tiloja on laajennettu toimimaan 

kulttuurikeskuksina. Lisäksi valtio on tukenut merkittävästi uusia uskontoperusteisia yliopistoja sekä 

uskonnollisia järjestöjä, joiden rooli kolmannella sektorilla on kasvanut. Samaan aikaan Fideszin 
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poliitikot ovat hyökänneet yliopistojen sukupuolentutkimuksen opinto-ohjelmia ja tutkimustyötä 

vastaan, vaatien sen korvaamista perhetutkimuksella. (Stubbs ja Lendvai-Bainton 2019, 549.)  

Fideszin sosiaalisesti ja kulttuurisesti konservatiiviset arvot konkretisoituivat sen vuonna 2011 

säätämään perustuslakiin, joka heijastaa kristillisyyttä ja sosiaalista konservatismia yhteiskunnan 

perustana. Perustuslain artikla K julistaa perheen kansakunnan jatkuvuuden perustaksi ja säätää, 

että Unkarin tulee suojella perheitä sekä miehen ja naisen välistä avioliittoa. Lisäksi esimerkiksi 

perustuslain artikla 2 säätää jakamattomasta ihmisarvosta sekä oikeudesta elämään, mukaan lukien 

myös sikiöt hedelmöittymisestään alkaen. Vaikka Fideszin poliitikot ovat esittäneet säädöksen sikiön 

elämän suojelusta lähinnä symbolisena viittauksena, on ministry of human resources uuden 

perustuslain voimaantulon jälkeen rahoittanut abortinvastaisia kampanjoita (Annus 2014, 7).  

Fidesz onkin toimeenpannut useita poliittisia ohjelmia, joilla se pyrkii vahvistamaan miehen ja 

naisen avioliitolle perustuvan perheen asemaa ja perinteisiä sukupuolirooleja yhteiskunnassa. 

Esimerkiksi useita lapsia hankkiville perheille myönnetään verohelpotuksia ja vanhempainvapaiden 

pituuksia on pidennetty (Bluhm ja Varga 2020, 654). Vuonna 2019 Unkarin hallitus aloitti perheiden 

suojeluun pyrkivän toimenpideohjelman, jonka tarkoituksena on kasvattaa syntyvyyttä Unkarissa. 

Ydinperheen merkityksen ja syntyvyyden kasvun korostamisen ohella ohjelmaa kampanjoitiin myös 

vaihtoehtona muun Euroopan harjoittamalle maahanmuutolle väkiluvun laskun hillitsemiseksi. 

Huomionarvoista ohjelmassa oli ennen kaikkea sen välittämä viesti siitä, kuinka naisten tehtävä on 

täyttää kansallinen velvollisuutensa synnyttämällä useita lapsia. Tämä viesti voidaankin nähdä 

jatkumona Fideszin pitkään harjoittamalle retoriikalle siitä, kuinka naiset ovat kansakunnan 

toisintajia ja palvelevat yhteiskuntaa parhaiten turvaamalla homogeenisen väestön jatkuvuuden 

sekä takaamalla näin kulttuuristen perinteiden säilymisen. (Zimanyi 2020, 305.)  

Naisten kehystäminen äideiksi heijastelee hyvin puolueen erittäin konservatiivisia sukupuolirooleja 

ja patriarkaattisuutta. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (2016) on kiinnittänyt 

huomiota siihen, että Unkarin useat keskeiset poliitikot ovat esittäneet naiset hyvin 

stereotyyppisesti, korostaen näiden roolia lähinnä äiteinä ja vaimoina sekä työntäneet heitä pois 

julkisen elämän piiristä. Fideszin poliitikot ovat antaneet maan parlamentissa sukupuolia vahvasti 

polarisoivia kommentteja, joissa äidit on esitetty halutuimpana esimerkkinä unkarilaisesta naisesta. 

Feminismi sekä pyrkimykset korostaa naisten itsemääräämisoikeutta ja sukupuolten tasa-arvoa on 
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puolestaan tyrmätty läntisenä vasemmistoliberaalina projektina, joka hyökkää Unkarin kansaa 

vastaan. (Annus 2014, 16–17.) 

3.4 Fidesz homogeenisen Unkarin turvaajana 

Konservatismin lisäksi myös nationalismi on vahva osa Fideszin ideologiaa. Nationalismi on saanut 

akateemisessa keskustelussa useita erilaisia määritelmiä ja teorioita, jotka ovat paikoin jopa 

ristiriidassa toistensa kanssa. Politiikassa nationalismilla viitataan yleensä aatteeseen, jonka mukaan 

ihmiset jakaantuvat kansoihin, joille kuuluu suvereniteetti sekä itsemääräämisoikeus (Ignatieff 

1994, 3). Useissa nationalismia käsittelevissä teorioissa aatetta on pyritty jaottelemaan kansan 

määritelmän perusteella. Yleisin luokittelu on ollut jako liberaalinationalismiin sekä etnisen 

nationalismiin. Tämä luokittelu syntyi jo 1900-luvun alussa saksalaisen historioitsijan Friedrich 

Meincken erottaessa toisistaan kansallisvaltion (state-nation) ja kulttuurivaltion (cultural nation). 

Edellisessä kansa muodostuu yksilöiden vapaasta tahdosta ja sitoutumisesta muodostaa valtio, 

kattaen kaikki valtion kansalaiset. Jälkimmäisessä kansa puolestaan muodostuu tiettyjen kriteerien 

kuten jaetun kielen, uskonnon ja historian perusteella. (Karolewsi ja Suszycki 2011, 176–177.)  

Meincken jälkeen myös erityisesti nationalismia tutkineet Hans Kohn, Anthony Smith sekä Michael 

Ignatieff pyrkivät erottelemaan liberaalinationalismia ja etnistä nationalismia. Kohn (1951, 329) 

liittää liberaalinationalismiin erityisesti Länsi-Eurooppaan, jossa kansallistunne kehittyi jo olemassa 

olevien valtioiden kansalaisten keskuudessa. Tällöin kansan katsottiin muodostuvan valtion alueella 

elävistä kansalaisista, joita yhdisti yhdenvertainen poliittinen status sekä heidän vapaa tahtonsa olla 

osa kansaa. Etnisen nationalismin Kohn puolestaan liittää Itä-Eurooppaan, jossa kansallistunne 

syntyi ennen valtioita. Näin valtioita muodostettiin vastaamaan etnografisia rajoja ja ne vakiintuivat 

kansalaisuuden sijaan ihmisten yhteisen alkuperän ja kansallisen yhtenäisyyden nojaan. (Kohn 1951, 

329–331.) 

Smithin (1991, 8–13) jaottelussa liberaalinationalismin kansa syntyy historiallisesta alueesta, laista 

ja instituutioista sekä kansalaisille annetuista yhdenvertaisista juridisista ja poliittisista oikeuksista 

sekä velvollisuuksista. Etnisessä nationalismissa kansa puolestaan perustuu syntyperään ja 

näyttäytyy sen kansalaisille niin sanottuna kuvitteellisena superperheenä. Lisäksi siihen liittyy 

kansalaisten jakama kulttuuri, kieli sekä tavat. Ignatieff (1994, 3–5) taas näkee liberaalinationalismin 

kansan viittaavan yhteisöön, jonka jäsenet ovat tasa-arvoisia, oikeuksia omaavia kansalaisia, jotka 

jakavat poliittisia käytäntöjä sekä arvoja. Tämän mukaan etnisessä nationalismissa kansallinen 
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yhtenäisyys juontuu puolestaan jo olemassa olevista etnisistä piirteistä kuten yhteisestä kielestä, 

uskonnosta sekä perinteistä. Vaikka liberaalinationalismin ja etnisen nationalismin määritelmissä on 

pieniä eroavaisuuksia eri tutkijoiden välillä, voidaan niiden ero tiivistää siihen, miten kansaan 

kuuluminen määräytyy. Mainittujen liberaalinationalismin tulkintojen mukaan kansa on avoin 

kaikille, jotka asuvat valtion maantieteellisellä alueella ja jakavat samat poliittiset oikeudet ja 

velvollisuudet. Kansaan kuuluminen on näin riippuvainen yksilön omasta tahdosta toisin kuin 

etnisessä nationalismissa, jossa kansaan kuuluminen määräytyy lähinnä yksilön ulkopuolisten 

tekijöiden perusteella. 

Unkarissa nationalismi painottuu vahvasti etniseen nationalismiin ja monien unkarilaisten 

näkökulmasta Unkari on saareke slaavilaisten kansojen keskellä, jonka tulee suojella 

suvereniteettiaan (Glied 2020; 33, 39–40). Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana Fidesz onkin 

tarttunut tähän ajatukseen Unkarin erityisyydestä ja profiloitunut unkarilaisen kansan virallisena 

suojelijana (Waterbury 2020, 2). Puolueen retoriikassa korostetaan voimakkaasti uskontoon, 

kulttuuriin sekä etnisyyteen perustuvan unkarilaisen kansan olemassaoloa.  Samalla puolue sulkee 

ulos unkarilaisuudesta kansan määritelmäänsä sopimattomia henkilöitä, kuten romaneja sekä 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia, ja voimistaa vihamielistä asennetta heitä kohtaan. 

(Bosckor 2018, 557.) 

Unkarilaisen kansan suojeleminen ei kuitenkaan rajoitu vain Unkarin valtion maantieteelliselle 

alueelle vaan kattaa myös maan naapurivaltioissa elävät unkarilaiset vähemmistöt, joiden asemaa 

Fidesz on pyrkinyt voimakkaasti puolustamaan. (Waterbury 2020, 2.) Unkarin valtion vastuu 

ulkounkarilaisten asemasta mainitaan myös maan perustuslain artikla D:ssä, jonka mukaan Unkarin 

tulee pitää huolta myös valtion rajojen ulkopuolella asuvista unkarilaisista, fasilitoida heidän 

yhteisöjensä säilymistä ja kehittymistä sekä tukea näiden pyrkimyksiä säilyttää unkarilainen 

identiteetti. Vuonna 2010 parlamentti ajoi läpi lain, jonka nojalla sekä Unkarin kansalaisuus että 

äänioikeus voitiin myöntää sellaisille ulkounkarilaisille, jotka kykenevät osoittamaan unkarilaiset 

sukujuurensa ja unkarin kielen taitonsa. Hallitus esitti lain kannustavan ulkounkarilaisia 

identifioitumaan Unkariin ja unkarin kansaan. Sen on kuitenkin arvioitu myös olevan keino 

harjoittaa valikoivaa maahanmuuttoa paikkaamaan Unkarin merkittävää, maastamuuton 

vauhdittamaa väestökatoa. (Waterbury 2020, 12–13.) 
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Kansallisen homogeenisyyden ja unkarilaisen kansan jatkuvuuden turvaamisen voidaan nähdä 

olevan merkittävä osa Fideszin ideologiaa ja muodostavan pääargumentin maahanmuuton 

vastustamiselle. Vuoden 2015 niin sanottu pakolaiskriisi nosti Fideszin retoriikassa maahanmuuton 

suurimmaksi uhaksi Unkarille, kun maahan saapui äkisti Serbian vastaisen rajan kautta tuhansia 

pakolaisia. Puolueen retoriikassa yhdistettiin sekä pakolaiset että siirtolaiset yhdeksi 

maahanmuuttajien ryhmäksi, jonka esitettiin uhkaavan sekä unkarilaista että eurooppalaista 

kulttuuria ja väestörakennetta. Vaikka suurin osa maahan saapuneista pakolaisista jatkoi matkaansa 

muihin Euroopan unionin valtioihin ja turvapaikanhakijoiden määrä Unkarissa on vähentynyt 

merkittävästi vuodesta 2015, jatkuu Fideszin maahanmuuttajia demonisoiva retoriikka edelleen. 

(Waterbury 2020, 5–6.)   

Fideszin retoriikassa maahanmuutto on määritelty liikkeeksi Euroopan ulkopuolelta Eurooppaan ja 

maahanmuuttaja puolestaan henkilöksi, jolla on ei-eurooppalainen tausta ja joka harjoittaa muuta 

uskontoa kuin kristinuskoa. (Waterbury 2020, 7). Puolueen diskurssissa maahanmuuttajat esitetään 

usein ansiottomina, uhkaavina sekä kulttuurisesti yhteensopimattomina eurooppalaisten kanssa. 

Homogeenisen Unkarin lisäksi puolue pitääkin maahanmuuttajia uhkana koko eurooppalaiselle 

sivilisaatiolle. (Bosckor 2018, 558.) Orbánin mukaan suurin ongelma Eurooppaan kohdistuvassa 

muuttoliikkeessä on sen johtaminen valtioiden etnisen koostumuksen muuttumiseen, mikä 

puolestaan tarkoittaa valtion kulttuurisen identiteetin muuntumista. Mikäli maahanmuuton 

annetaan jatkua, johtaa se Orbánin mukaan unkarilaisen kulttuurin ja Unkarin valtion kristityn 

perustan tuhoutumiseen sekä koko eurooppalaisen elämäntavan menettämiseen. (Waterbury 

2020, 7.)  

Vuoden 2015 pakolaiskriisin myötä Fidesz onkin pyrkinyt perustelemaan maahanmuuton 

vastustamista Unkarin ja laajemmin koko Euroopan kristityn kulttuurin suojelemisella. Sulkemalla 

pakolaisten niin sanotun Balkanin reitin Serbian ja Kroatian kautta Unkariin tarkasti vartioidulla ja 

aseistetulla raja-aidalla, on Orbán luonut Unkarista kuvaa kristityn Euroopan linnakkeena 

islamilaista invaasiota vastaan. 2010-luvun pakolaiskriisi onkin unkarilaisessa mediassa ja 

politiikassa samaistettu Ottomaanien valtakunnan aikaan, jolloin Unkari puolusti kristinuskoa ja 

Eurooppaa islamilaisia valloittajia vastaan. Samalla Fideszin kristillinen diskurssi sekä pyrkimys 

esittää Unkari niin kristittynä kansana kuin valtiona on voimistunut. (Goździak ja Márton 2017, 133.) 
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3.5 Fidesz kansallisten intressien puolustajana 

2010-luvulla useat Euroopan unionia kohdanneet haasteet, kuten esimerkiksi eurokriisi sekä 

pakolaiskriisi, ovat lisänneet euroskeptisten puolueiden kannatusta unionin jäsenmaissa. Vaikka 

euroskeptisyyden kasvaminen on yleiseurooppalainen ilmiö, voimakkaan euroskeptiset puolueet 

ovat nousseet hallitusvastuuseen erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa. Euroskeptisten puolueiden 

kannatus itäisessä Keski-Euroopassa on kuitenkin hieman paradoksaalista, sillä alueen kansalaiset 

suhtautuvat Euroopan unioniin unionin keskiarvoa myönteisemmin mutta äänestävät silti 

keskimäärästä euroskeptisempiä puolueita. (Csehi ja Zgut 2020, 1–2.) Unkarilaisista 66 prosenttia 

suhtautuu maan EU-jäsenyyteen myönteisesti, 28 prosenttia neutraalisti ja vain 6 prosenttia pitää 

jäsenyyttä huonona unionin keskiarvon ollessa vastaavasti 59, 29 ja 11 prosenttia (Euroopan 

parlamentti 2019, 12).  

Sussexin yliopiston politiikan tutkija Paul Taggart määrittelee euroskeptismin laajimillaan 

viitaamaan Euroopan integraation vastustamiseen. Euroskeptismiä on kuitenkin pyritty 

kategorisoimaan tarkemmin kovaan ja pehmeään suuntaukseen. Kova euroskeptismi tarkoittaa 

ehdotonta Euroopan poliittisen ja taloudellisen integraation vastustamista sekä Euroopan unionin 

jäseneksi liittymistä tai sen jäsenenä pysymistä. (Taggart ja Szczerbiak 2004, 3–4.) Parhaiten kovan 

euroskeptismin voikin yhdistää Iso-Britannian Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolueeseen 

(UKIP) ja maan vuoden 2016 EU-kansanäänestystä seuranneeseen päätökseen vetäytyä Euroopan 

unionista. Unkarissa kova euroskeptismi ei kuitenkaan ole poliittista valtavirtaa. Fideszin ohella 

maan kaikki suurimmat puolueet ovat sitoutuneita Euroopan unionin jäsenyyteen ja kokevat 

Unkarin hyötyvän siitä. (Göncz ja Lengyel 2016, 110.) Maan ainoana kovaa euroskeptismiä 

edustavana puolueena voidaan pitää vuonna 2018 perustettua äärinationalistista Mi Hazánk -

puoluetta, jonka yksi tärkeimmistä poliittisista tavoitteista on järjestää kansanäänestys Unkarin EU-

jäsenyydestä (Hungary Today 2019).  

Pehmeässä euroskeptismissä Euroopan integraation vastustaminen on ehdollista ja kategorista. Se 

voi sisältää esimerkiksi Euroopan integraation syventämisen vastaisuutta tai tietyn unionin 

toimivallan kasvun vastustamista. Se ei kuitenkaan johda koko Euroopan unionin idean 

vastustamiseen ja euroskeptiset jäsenmaat tai puolueet usein tukevat jonkin näköistä unionin 

olemassaoloa. (Taggart ja Szczerbiak 2004, 4.) Unkarissa Fidesz onkin sitoutunut maan jäsenyyteen 

Euroopan unionissa ja sen kriittisyys unionia kohtaan nivoutuu ennen kaikkea unionin integraation 
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syventämiseen sekä sen toimivallan kasvattamisen vastustamiseen tietyillä politiikan osa-alueilla. 

Fideszin mukaan toimivaltuuksien siirto unionille asettaa sen instituutiot kansan tahtoa vastaan. 

Puolueen retoriikassa on usein esitetty huoli siitä, että unioni nielee vähitellen valtioiden kansallista 

suvereniteettia johtaen liittovaltiokehitykseen ilman kansallisvaltioiden myöntymistä. Toisaalta 

Fidesz korostaa myös olevansa sitoutunut Euroopan unioniin.  (Hargitai 2020, 192–193.) Puolueen 

mukaan Euroopan integraatio on syntyjään kristillisdemokraattinen projekti, joka perustuu samoille 

kristilliselle arvoille kuin unkarilainen kulttuuri ja identiteetti. Fideszin mukaan puolue pyrkii 

vahvistamaan kansallisvaltioiden yhteistyölle perustuvaa voimakasta ja rauhanomaista unionia ja 

uskoo sen vahvuuden ja kilpailukyvyn riippuvan siitä, kuinka vahvoja sekä kilpailukykyisiä sen 

jäsenvaltiot ovat. (Fidesz 2020.) 

Käytännössä pehmeä euroskeptismi on näkynyt Fideszin politiikassa erityisesti Euroopan unionin 

yhteisen turvapaikkapolitiikan vastustamisena, kun puolue on vastustanut turvapaikanhakijoiden 

jakamista unionin jäsenvaltioiden kesken sekä haluaa palauttaa maahanmuuttoon liittyvää 

toimivaltaa takaisin kansalliselle tasolle (Hargitai 2020, 195–196). Pehmeässä euroskeptismissä 

tyypillistä onkin myös nostaa esille kansallisia näkökohtia sekä puolustaa kansallisten etujen ja 

intressien toteutumista Euroopan unionin tukemisen ohella (Taggart ja Szczerbiak 2004, 4). 

Kansallisiin intresseihin vedoten Fidesz järjesti Unkarissa vuonna 2016 kansanäänestyksen siitä, 

hyväksyvätkö unkarilaiset Euroopan unionin määräämän pakolaiskiintiön ilman Unkarin 

parlamentin hyväksyntää. Vaikka ei-äänet voittivat, äänestysprosentti oli 39 eikä äänestyksen tulos 

siten ollut sitova. Pääministeri Orbán kuitenkin esitti 3.3 miljoonan pakolaiskiintiöitä vastaan 

äänestäneen edustavan koko kymmenenmiljoonaisen väestön mielipidettä ja totesi, että päätös 

pakolaisten vastaanottamisesta tulee näin tehdä kansallisella tasolla, ei Brysselissä. (Goździak ja 

Márton 2018, 133–134.)  

Maahanmuuton ohella Fidesz onkin korostanut kansallisia intressejään vastustaessaan esimerkiksi 

energiaunionin perustamista sillä se saattaisi nostaa hyödykkeiden hintoja Unkarissa. Lisäksi puolue 

on poikennut unionin yhteisestä ulkopoliittisesta linjasta Venäjän ja Kiinan suhteen sen asettaessa 

kansalliset etunsa unionin linjan edelle. Unkari solmi Venäjän kanssa kauppasopimuksen 

maakaasusta sekä hyväksyi siltä investoinnin ydinvoimalan rakentamiseen vastoin unionin Venäjää 

vastaan asettamia pakotteita. Fideszin johdolla Unkari oli myös ainoa unionin valtio, joka ei 

allekirjoittanut yhteistä lausumaa Kiinan vyö ja tie -hankeen aiheuttamaa vapaan kaupan 

vaikeuttamista vastaan, vedoten kansallisten etujensa ensisijaisuuteen. (Hargitai 2020, 196–197.)  
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4. TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO 

4.1 Narratiivi todellisuuden rakentajana 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa lähestymistapa on narratiivinen. Narratiivinen, eli 

kerronnallinen tutkimus kohdistaa huomionsa kertomuksiin ja kertomiseen tiedon välittäjänä ja 

rakentajana. Alasuutari (2011, 127) määrittää narratiivin diskurssin erityiseksi muodoksi, jolla 

välitetään kokemus historiasta sekä ajallisista muutoksista. Kaikki ihmisten välinen kommunikointi 

voidaankin nähdä narratiiveina eli kertomuksina, eräänlaisina tulkintoina historian ja kulttuurin 

muovaamista nykyhetken aspekteista (Fischer 1989, 57). Kertomuksellinen tapa hahmottaa 

maailmaa yhdistää ihmisiä eri aikakausina läpi historian ja on yhdistävä tekijä eri kansalaisuuksien 

ja kulttuurien välillä, ollen tunnusomainen ominaisuus ihmiselle. (Heikkinen 2018, 149.)  

Lähes kaikkia tekstejä voidaankin tarkastella kertomuksina, joilla on oma juonensa eli loogis-

kronologinen tapahtumaketjunsa. Narratiivin perustana on joukko peräkkäisiä tapahtumia, jotka 

liittyvät jollain tapaa ihmisen elämään. Kun tapahtumista luodaan tulkinta, syntyy tarina. 

Tarinallinen tulkinta tapahtumaketjusta määrittää juonen alku- ja loppupisteen, liittää tapahtumiin 

arvolatauksia ja valikoi huomion kohteeksi juonen kannalta olennaiset seikat.  (Hänninen 2018, 162.) 

Yksinkertaisimmassa muodossaan tarina sisältää kolme elementtiä: asioiden alkuperäisen tilan, 

toiminnan tai tapahtuman sekä sitä seuraavan asiaintilan. Jotta näistä elementeistä saadaan 

muodostettua narratiivi, tarvitaan juoni eli tapa saattaa tapahtumat merkitykselliseksi 

kokonaisuudeksi. Helpoiten tämä tapahtuu kronologisella esityksellä, joka kääntyy lukijan mielessä 

usein kausaliteetiksi.  (Czarniawska 1998, 2–3.)  

Tarinan tapahtumat eivät kuitenkaan ole neutraaleja, vaan niihin liittyy erilaisia tunne- ja 

arvolatauksia. Koska tapahtumille voidaan antaa useita aikajänteitä, arvottamistapoja ja 

syyselityksiä, voi samalle tapahtumakululle syntyä useita erilaisia tulkintoja. (Hänninen 2018, 162–

163.) Tarinan juonta kehittävät rakenteet, kohtaukset ja konfliktit paljastavatkin, mitä merkitystä 

tapahtumilla on sen kannalta relevanteille toimijoille. Usein tarinan merkitys juontuu moraalista, 

joka välittyy sen juonen normatiivisista argumenteista. (Fischer 2003, 163.) 

Tarina muuttuu kertomukseksi, kun se esitetään erilaisten symbolien, kuten sanojen ja kuvien 

avulla. Esittäminen dramatisoi tai kuvaa kerronnan keinoin tapahtumaan liittyviä tunteita ja 

kokemuksia ollen toimintaa, jolla on jokin tarkoitus. Tarinoita kerrotaankin lukuisista eri syistä kuten 
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selittämiseksi, tiedottamiseksi, oikeuttamiseksi tai viihdyttämiseksi. Kertomuksen kerrottavuus 

ohjaa sitä, mitä missäkin tilanteessa kerrotaan. Kertomuksen muotoutumisessa kerronnan 

sosiaalisilla ehdoilla on merkittävä rooli niiden määritellessä, mitä voi ja kannattaa kertoa, jotta 

kertomus tulee kuulluksi ja hyväksytyksi. Ollakseen kerrottava, kertomuksen tulle olla 

kerrontatilanteen kontekstissa riittävän merkityksellinen muttei kuitenkaan liian ahdistava. Kertoja 

saattaakin joutua jättämään merkityksellisiä seikkoja kerronnan ulkopuolelle tai muovaamaan 

kertomusta, jotta kerrottavuuden ehdot täyttyvät. (Hänninen 2018, 164.) 

Kerronnallisuutta on kuvattu tieteellisen tiedon ohella toiseksi tietämisen ja selittämisen 

pääkeinoksi. Kuten tieteellä, myös narratiiveilla on oma erityinen tapansa järjestää kokemuksia ja 

rakentaa todellisuutta. (Fischer 2003, 51.) Niitä voidaankin pitää ihmismielen perustavanlaatuisena 

toiminnan muotona, joka auttaa ihmistä ymmärtämään elämäänsä (Heikkinen 2018, 149). 

Narratiivit tarjoavat selityksiä sille, miten maailma toimii. Nämä selitykset ovat usein äänen 

lausumattomia, laajasti jaettuja ja niin selvänä pidettyjä, ettei niiden olemassaoloa aina edes 

tiedosteta. Narratiiveilla luodaan ja muokataan sosiaalisia merkityksiä määrittämällä koherentteja 

tulkintoja tapahtumista ympärillämme ja niiden voima perustuu siihen, että niillä voidaan yhdistää 

irrallisia ja kaukaisilta vaikuttavia asioita kognitiivisesti järkeviksi tapahtumaketjuiksi. (Fischer 2003, 

140, 162–163.)  

Narratiivinen tutkimus rakentuukin postmodernin konstruktivistisen tietokäsityksen varaan, jonka 

mukaan todellisuutta ei voida lähestyä pelkkien objektiivisesti mitattavissa olevien väitelauseiden 

avulla. Kun moderni postivistinen tiede on pyrkinyt kontekstista riippumattomaan ja yleispätevään 

tarkastelutapaan, pyrkivät konstruktivistit erottamaan luonnontieteellisen ja sosiaalisen 

todellisuuden toisistaan. Toisin kuin luonnontieteellinen ja objektivistisesti mitattavissa oleva 

maailma, on sosiaalinen todellisuus olemassa ontologisesti ihmisten välillä eräänlaisten 

neuvoteltujen merkitysten verkkona. (Heikkinen 2018, 151.) 

Nämä sosiaaliset merkitykset syntyvät ihmisten välisessä toiminnassa joko suorissa 

kommunikointitilanteissa tai sisäisen dialogin avulla (Fischer 2003, 56). Konstruktivismissa keskeistä 

onkin ajatus siitä, että ihminen rakentaa tietonsa aiemman tiedon ja kokemustensa varaan. Näin 

tieto maailmasta on jatkuvasti kehittyvä kertomus, joka rakentuu ja muuttaa muotoaan jatkuvasti 

ihmisen saadessa uusia kokemuksia ja keskustellessaan muiden kanssa. (Heikkinen 2018, 151.) 
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Sosiaalinen todellisuus ei kuitenkaan ole yhtenäinen vaan moninainen kokonaisuus. Se koostuu 

useista kilpailevista merkityssysteemeistä eli diskursseista, jotka merkityksellistävät ja rakentavat 

maailmaa eri tavoin. Kielenkäyttö onkin keskeinen keino merkityksellistää ja samalla rakentaa, 

muuntaa ja uusintaa sosiaalista todellisuutta, jossa elämme. (Jokinen 2016, 21, 27.) Sosiaaliset 

merkitykset eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja, vaan ne ovat aina avoinna 

uudelleenrakentamiselle ja muuttamiselle (Fischer 2003, 48–49).  

Politiikkaa voidaankin pitää jatkuvana diskursiivisena kamppailuna, jossa haastetaan ja 

uudelleenrakennetaan sosiaalisia merkityksiä sekä määritellään poliittisia ongelmia (Fischer 2003, 

46). Poliittista kommunikaatiota voidaan pitää erilaisten narratiivien välisenä kilpailuna symbolisella 

pelikentällä. Narratiivit heijastavatkin erilaisia perspektiivejä, kokemuksia ja maailmankatsomuksia, 

jotka kilpailevat hyväksyttävyydestä ja hallitsevuudesta (Miller 2012, 17, 24). 

Voittava narratiivi ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vaihtoehtoisista narratiiveista paras. Sen sijaan 

se on vain toistaiseksi voittanut niiden välisen kamppailun. Usein hallitseva narratiivi 

institutionalisoituu tietyksi normatiiviseksi järjestykseksi ja toimiksi. Institutionalisoiduttuaan se 

ottaa usein puolustavan aseman haastajiaan vastaan, kritisoiden niitä ja pyrkien pysymään 

hallitsevana tapana tulkita maailmaa sekä poliittisia ongelmia. Kilpailevat narratiivit eivät 

kuitenkaan katoa vaan jatkavat olemassaoloaan voittaneen narratiivin taustalla. Poliittisten 

mielipiteiden sekä status quon muuttumisen seurauksena ne saattavat lopulta syrjäyttää hallitsevan 

narratiivin ja muuttaa sen luomaa järjestelmää. (Miller 2012, 78, 81–82.) 

Narratiiveja rakentamalla poliittiset toimijat pyrkivät puikkelehtimaan politiikan sisältämän 

epävarmuuden ja ennustamattomuuden läpi. Ne auttavat ymmärtämään intentioita, tuomaan esiin 

tavoitteita ja pyrkimyksiä, hahmottamaan erilaisia rajoitteita sekä ehdottamaan toimintakursseja. 

Poliittiset narratiivit myös kertovat perustavanlaatuisesti suhteista niin ihmisten, ihmisen ja valtion 

kuin valtioiden välillä poliittisesti valikoivalla tavalla. (Fischer 2003, 167–169.) Stonen (1997, 138) 

mukaan narratiivit voidaankin nähdä politiikassa vaikuttamisen keinona, jossa keskeistä on pyrkimys 

esittää maailma tavalla, joka tekee poliittisista toimijoista ja näiden toimintatavoista tarpeellisia.  

Fischerin (2003, 167–169) mukaan narratiivien rooli politiikassa on ennen kaikkea toimia välittäjänä 

siinä, miten poliittiset ongelmat ymmärretään. Poliittisten ongelmien määrittelyssä sosiaalisen 

konstruktion ja kielen välinen suhde on kenties lähimpänä kuin millään muulla politiikan osa-

alueella, sillä ne eivät ole olemassa sellaisenaan odottaen oikeaa määrittelyä. Sen sijaan ne luodaan 
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ihmisten toimesta muille ihmisille sosiaalisessa todellisuudessa, ollen oleellinen osa poliittista 

strategiaa. (Stone 1988, 122 teoksessa Fischer 2003, 171.)  

Poliittista ongelmaa määritellessä keskeistä on hahmottaa sen kausaliteetti sekä sen perimmäinen 

syy, sillä pelkästään sen oireiden ratkaisu ei usein riitä. Poliittisten ongelmien määritelmät 

sisältävätkin yleensä narratiivisen rakenteen. Niillä on alku, keskikohta ja loppu, joka sisältää usein 

muutoksen. (Stone 1997, 138, 188.) Alkutilanteessa määritellään tyypillisesti ongelmallinen tilanne, 

joka poliittisen toimijan on ratkaistava ja keskikohdassa esitellään tilanteen ratkaisemiseksi vaaditut 

keinot. Kertomuksen lopuksi tarkastellaan poliittisten keinojen seurauksia ja toiminnan 

lopputulosta. (Fischer 2003, 168.) Poliittisten ongelmien syiden etsiminen johtaa usein tilanteeseen, 

jossa vastuu ongelmista sysätään jollekin tietylle ryhmälle, mikä luo asetelman syyllisen ja tämän 

uhrien välille (Miller 2012, 26). Kuten muistakin kertomuksista, myös poliittisista narratiiveista 

voidaan löytää sankareita ja vastustajia sekä hyvän ja pahan välinen kamppailu (Stone 1997, 138).  

Stone erottelee poliittisista narratiiveista kaksi eri tyyppiä: rappiotarinan sekä tarinan 

avuttomuudesta ja kontrollista. Rappiotarina kuvaa kehitystä hyvästä lähtötilanteesta huonoon, 

muistuttaen hieman Raamatun kertomusta Paratiisista karkottamisesta. Sen pohjana käytetään 

usein viittauksia faktoihin ja tilastoihin siitä, miten kielteinen kehitys yhteiskunnassa tai jollain sen 

osa-alueella lisääntyy. Rappiotarinan draama syntyykin kehityksestä kohti kärsimystä ja tuhoa, 

mikäli tapahtumiin ei puututa. Tulevaisuudessa häämöttävä kriisi pakottaa poliitikon toimimaan ja 

esittämään ehdotuksia, joilla välttää se. Usein esitettyihin vaihtoehtoihin sisältyy varoitus: mikäli 

näin ja näin ei tehdä, seuraa katastrofi. (Stone 1997, 138–139.) 

Rappiotarinoista voidaan erottaa kaksi eri alalajia. Nujerrettu edistystarina kuvaa alkutilanteen 

kauheana. Kertoja kuvaa tilanteen parantuneen jonkun tietyn toimijan ansiosta mutta nyt joku tai 

jokin sekaantuu tämän sankarin toimintaan, minkä vuoksi tilanne on jälleen palaamassa kauheaksi. 

Toisena alalajina voidaan puolestaan pitää tarinaa muutoksesta illuusiona. Siinä muutoksen luonne 

on revisionistinen. Kuulijoille kerrotaan, kuinka nämä ovat ajatelleet asioiden muuttuvan kohti 

huonompaa tai parempaa. Kertoja kuitenkin pyrkii osoittamaan, kuinka nämä ovat olleet väärässä 

ja itse asiassa tilanne on kehittymässä täysin päinvastaiseen suuntaan. (Stone 1997, 139, 142.) 

Poliittisen narratiivin toinen tyyppi, tarina avuttomuudesta ja kontrollista, pyrkii luomaan käsitystä 

siitä, miten hallitsemattomaksi käsitettyjä ongelmia voidaan tosiasiassa kontrolloida. Tällaiset 

tarinat vetoavat helposti kuulijoihin, sillä ne käsittelevät vapauden fundamentaalista ongelmaa 
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pohtimalla, mihin pisteeseen saakka olemme kontrollissa elämäntilanteistamme ja kohtalostamme. 

Heikompaan kontrolliin viittaavat tarinat ovat aina pelottavia, kun taas vahvempaa kontrollia 

lupaavat tarinat luovat rohkaisua. Avuttomuuden ja kontrollin tarinan erityisenä alamuotona 

voidaan pitää salaliittoa. Sen juoni siirtää kuulijan kohtalosta kohti kontrollia mutta väittää, että itse 

asiassa kontrolli on ollut koko ajan pienen vähemmistön käsissä, joka on käyttänyt sitä oman etunsa 

ajamiseen ja pimittänyt sen meiltä muilta. Keskeistä salaliittotarinoissa on niiden viesti siitä, että 

vahinko on tuotettu tarkoituksellisesti tai tietoisesti hyväksytty, mikä herättää kauhua ja moraalista 

paheksuntaa. Näiden tarinoiden loppu päättyy aina vaatimukseen ottaa kontrolli takaisin 

vähemmistöltä, joka on hyötynyt enemmistön kustannuksella. Toinen alatyyppi, uhrin syy -tarina 

käsittelee myös siirtymää kohtalosta kontrolliin mutta päinvastoin kun salaliitossa, siirtää vastuun 

kontrollista ongelmasta kärsivälle ja korostaa tämän vastuuta omista valinnoistaan. (Stone 1997, 

142–144.) 

Kaikkia kontrollia käsitteleviä tarinoita yhdistää ajatus siitä, että vaihtoehdot ovat mahdollisia ja sitä, 

mitä on pidetty luonnonlakina, voidaankin tosiasiassa pitää harkittuna päätöksenä. Kun 

rappiotarinat luovat ahdistusta ja epätoivoa, tarjoavat tarinat kontrollista toivoa. Nämä kaksi tarinaa 

toimivatkin usein yhdessä, rappiotarinan luodessa puitteet alkuasetelmalle ja sysäyksenä 

kontrollitarinalle ottaa tilanteen hallinta takaisin omiin käsiimme. (Stone 1997, 144.) 

 

4.2 Narratiivinen analyysi tutkimusmenetelmänä 

Kerronnallisen tutkimuksen ja kertomusten suhdetta voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: 

toisaalta tutkimus käyttää materiaalinaan kertomuksia, toisaalta se taas tuottaa kertomusta 

maailmasta. Tarkastin rajatun menetelmän sijaan kerronnallinen tutkimus on hyvin väljästi 

määriteltyä ja muistuttaa enemmän tutkimusotetta tai tutkimuksellista lähestymistapaa. (Heikkinen 

2018, 146, 150.) Kuten Hänninen (2018, 161) huomauttaa, kerronnallisen tutkimuksen 

metodikirjallisuus on enemmänkin ideapankki kuin sääntökokoelma, eikä se siten muodosta yhtä 

yhtenäistä ja selkeää rakennetta vaan siihen liittyviä metodeja voi soveltaa juuri omaan 

tutkimukseen sopivimmilla tavoilla. 

Tutkittaessa narratiivista aineistoa, voidaan erottaa kaksi erilaista lähestymistapaa: narratiivien 

analyysi ja narratiivinen analyysi. Narratiivien analyysissa aineiston kertomuksia luokitellaan 

erilaisiin luokkiin esimerkiksi niiden tapaustyyppien tai kategorioiden avulla. Narratiivisessa 
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analyysissa tutkimuksen tavoitteena on puolestaan tuottaa uusi kertomus aineiston avulla. Siinä 

aineistoa ei siis luokitella vaan uuden kertomuksen tuottamisella tuodaan esille aineiston kannalta 

keskeisiä teemoja. (Heikkinen 2018, 146, 154.)   

Tutkin aineistoani narratiivisen analyysin keinoin. Kerronnalliselle tutkimukselle tyypillisesti 

narratiivisen analyysin menetelmät ovat erittäin laaja ja hajanainen joukko, joita voidaan luokitella 

erilaisiin päätyyppeihin. Tyypillisesti analyysitapoja pyritään luokittelemaan sen mukaan, millaiseen 

kysymykseen niillä halutaan vastata. Tutkimuksessa voidaan olla kiinnostuneita esimerkiksi siitä, 

miten kerrotaan tai mitä kerrotaan. Yleisiä analyysitapoja ovat muun muassa kertomuksen juonen, 

kielellisten piirteiden tai teemojen ja käsitteiden tarkastelu. (Hänninen 2018, 167–174.)  

Analyysissä tarkastelen Unkarin pääministeri Viktor Orbánin puheissa esiintyviä juonirakenteita 

sekä sitä, millaisia rooleja ja roolijakoja niissä esiintyy. Aloitin tutkimuksen lukemalla Unkarin 

hallituksen verkkosivuilta Orbánin pitämiä puheita vuosien 2015–2020 välillä, jonka jälkeen valitsin 

niistä tutkimukseeni sopivan aineiston. Aloitin analyysin lukemalla aineiston muutaman kerran läpi, 

jonka jälkeen pohdin niissä esiintyviä aiheita, tapahtumakulkuja ja hahmoja.  

Saatuani aineistosta yleiskuvan laadin siitä niin sanottuja juonitiivistelmiä, joissa Hännisen (2018, 

170) määritelmää myötäillen tarkastelin tarinoiden loppusuhdetta niiden alkutilanteisiin sekä sitä, 

millaisten hahmojen ja tapahtumien kautta tarinat saavuttavat päätepisteensä. Teemoittelin 

juonitiivistelmissä toistuvasti esiintyviä tapahtumakulkuja ja roolijakoja, jonka jälkeen tyypittelin 

niistä kaksi aineistoa kuvaavaa narratiivia. Eskola ja Suoranta (1998, 131–132) kuvaavat kolme 

erilaista tapaa tyypitellä aineistoa:  

1) autenttisen eli vain yhden vastauksen sisältävän tyypin esimerkkinä laajemmasta 

aineistosta,  

2) yhdistetyn eli mahdollisimman yleisen tyypin, joka sisältää suuressa osassa aineistoa olevia 

asioita ja 

3) mahdollisimman laajan tyypin, jossa osa mukaan otettavista asioista on esiintynyt kenties 

vain yhdessä aineiston osassa. Tässä tyypissä oleellista onkin sen sisäinen loogisuus eli 

mukaan otettavien asioiden on oltava yhdenmukaisia kokonaisuuteen nähden. 
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Narratiiveja muodostaessa hyödynsin mahdollisimman laajaa tyypittelyä. Otin mukaan myös asioita, 

jotka saattoivat esiintyä vain osassa aineistoa, mikäli koin niiden täydentävän kokonaisuutta ja 

olevan loogisia narratiiviin nähden.  

Aineistosta löytämäni narratiivit seurasivat selkeästi Stonen (1997) määrittelemää poliittisten 

narratiivien kaavaa, jossa rappiotarina maalasi alkuasetelman ja määritteli poliittisen ongelman, 

joka kontrollitarinan keinoin oli mahdollista ottaa takaisin hallintaan. Näin päätin käyttää Stonen 

typologiaa tulkintakehikkona analyysissani.   

4.3. Aineisto 

Tutkimuksen aineistoksi valitsin kahdeksan Viktor Orbánin vuosien 2016 ja 2019 välillä pitämää 

puheitta, jotka olivat saatavilla Unkarin hallituksen verkkosivuilla englanniksi käännettyinä. 

Aineiston ajallinen rajaus perustuu vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeiseen aikaan, jolloin kysymys 

maahanmuutosta alkoi voimistaa Unkarin illiberaalin ja Euroopan unionin liberaalin demokratian 

vastakkainasettelua Orbánin retoriikassa. Vuonna 2020 koronaviruspandemia hallitsi vahvasti 

poliittista asialistaa myös Unkarissa ja viittaukset Euroopan jakautumisesta liberaaliin ja illiberaaliin 

blokkiin ovat olleet huomattavasti vähäisempiä aiempiin vuosiin verrattuna.  

Neljä puheista on pidetty vuosittaisessa Bálványos Free Summer University and Student Camp -

tapahtumassa, joka tunnetaan Unkarissa paremmin nimellä Tusványos. Tapahtuma järjestetään 

kesäisin Romanian Baile Tusnadissa ja sen tarkoituksena on edistää Romanian ja Unkarin välisiä 

suhteita sekä toimia areenana alueen ajankohtaisista poliittisista ilmiöistä keskustelulle (Tusványos 

2021). Vuoden 2020 Tusványos peruttiin koronaviruspandemian vuoksi, joten puheet ovat vuosilta 

2016–2019.  Toiset neljä puhetta ovat Orbánin vuosittaisia State of the Nation -puheita, joissa hän 

käsittelee kuluneen vuoden poliittisia tapahtumia niin Unkarissa kuin Euroopassa.  

Valitsin analysoitavaksi nimenomaan Tusványosissa pidetyt sekä State of the Nation -puheet, sillä 

niissä Orbán käsittelee yksittäisten poliittisten kysymysten sijaan yleisemmällä tasolla ajankohtaisia 

poliittisia ilmiöitä ja tapahtumia niin Unkarissa kuin koko Euroopassa. Aineistoa etsiessä huomasin 

näissä puheissa toistuvia teemoja ja narratiiveja, joita analysoimalla uskoin olevan mahdollista 

vastata tutkimuskysymykseeni. Lisäksi näitä puheita analysoimalla on mahdollista tuoda esille 

Orbánin omaa ääntä. Sen sijaan, että hän vastaisi vain politiikkaansa koskevaan kritiikkiin tai 
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muuhun ennalta määrättyyn kysymykseen, antavat ne Orbánille niin sanotusti vapaat kädet kuvata 

ja tulkita tämän ajan poliittisia ilmiöitä.  

Vaikka Tusványosissa ja State of the Nation -puheissa esiintyy huomattavasti samoja teemoja, ne 

eroavat hieman retoriikaltaan, näkökulmiltaan ja kohdeyleisöltään. State of the Nation -puheet on 

suunnattu selkeästi enemmän kotimaiselle yleisölle ja ennen kaikkea Fideszin äänestäjille, sillä 

niiden sisältö liikkuu vahvemmin sisäpoliittisessa kontekstissa ja pyrkii tuomaan esille Fideszin 

muodostaman hallituksen saavutuksia ja vahvistamaan sen kannatusta suhteessa oppositioon. 

Tusványosissa yleisö on puolestaan kansainvälisempää ja siellä pidetyt puheet saavat huomiota 

koko Euroopan tasolla. Näissä puheissa Orbán käsittelee yleisemmin Euroopan poliittista tilannetta 

ja ajankohtaisia tapahtumia. Puheita analysoidessani huomasin myös State of the Nation -puheiden 

olevan retoriikaltaan hieman aggressiivisempia ja mustavalkoisempia kuin Tusványosissa pidetyt 

puheet, mihin varmasti vaikuttaa juuri puheiden kohdeyleisö. 

Luvuissa 5 ja 6 esittelemäni narratiivit hallitsivat vahvasti puheiden sisältöä ja mielestäni kaikissa 

puheissa toistuivat pitkälti samat aiheet ja teemat. Vuoden 2016 Tusványos- sekä State of the Nation 

-puheissa Orbán käsittelee lähes ainoastaan illiberaalin Unkarin menestystä, Euroopan unionin 

ongelmia ja liittovaltiokehitystä sekä maahanmuuton aiheuttamaa uhkaa Unkarille ja Euroopalle. 

Lisäksi hän käsittelee Tusványosissa pitämässään puheessa Euroopan taloudellisia vaikeuksia sekä 

niiden yhteyttä poliittisen eliitin legitimiteettiin. Samoin vuoden 2017 puheissa hallitsevia teemoja 

ovat Unkarin nousujohteinen kehitys, maahanmuuttoon ja Euroopan unioniin liittyvät ongelmat 

sekä liberaalin demokratian heikentyvä legitimiteetti. 

Vuonna 2018 Tusványosissa pitämässään puheessa Orbán käsittelee kaikissa puheissa toistuvien 

teemojen lisäksi myös Euroopan unionin ulkosuhteita Venäjään ja Kiinaan sekä Lähi-idän, 

Yhdysvaltojen ja Ukrainan poliittista kehitystä. Vuoden 2018 State of the Nation -puhe vaikuttaa 

puolestaan olevan osa Fideszin parlamenttivaalien vaalikampanjaa sen ollessa muita puheita 

huomattavasti aggressiivisempi sekä luoden hyvin mustavalkoista asetelmaa Fideszin ja 

oppositiopuolueiden välille.  Vuoden 2019 State of the Nation -puhe käsitteleekin taas samoja 

teemoja kuin vuosina 2016 ja 2017, tosin hieman kovemmalla retoriikalla Europarlamenttivaaleja 

silmällä pitäen.  Samat teemat toistuvat myös Tusványos 2019 -puheessa, joiden lisäksi liberaalin ja 

illiberaalin demokratian suhdetta käsitellään myös muita puheita filosofisemmasta näkökulmasta. 
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5. MUSTASTA LAMPAASTA EUROOPAN 

PAIMENEKSI 

Ensimmäinen aineistosta noussut narratiivi myötäilee Stonen (1997) rappio- ja kontrollitarinoiden 

kaavaa. Narratiivin ensimmäisessä puoliskossa Orbán kuvaa rappiotarinan keinoin kuinka Eurooppa 

on kehittynyt menestyksekkäästä ja dynaamisesta sivilisaatiosta mantereeksi, jota hallitsee 

epävarmuus niin taloudesta ja turvallisuudesta kuin oman elämäntavan tulevaisuudesta. 

Rappiotarinassa Orbán kuvaa eurooppalaiset viattomiksi uhreiksi, jotka kärsivät poliittisen ja 

taloudellisen eliitin harjoittamasta liberaalista demokratiasta. Rappiotarinan antagonisteina 

toimivatkin niin Länsi-Euroopan kuin Euroopan unionin poliittinen eliitti, joita Orbán käyttää 

narratiivissa usein synonyymeina. Eliitin pyrkimys luoda Euroopasta niin sanottu avoin yhteiskunta 

on johtanut vaihtoehdottomuuteen sekä taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen epävarmuuteen.  

Narratiivin toisessa puoliskossa rappiotarina vaihtuu kontrollitarinaan, kun Orbán tarjoaa 

vaihtoehdon liberaalille demokratialle ja sen negatiivisille seurauksille. Unkari toimiikin narratiivin 

sankarina, joka on liberaalista demokratiasta luopumalla onnistunut välttämään liberaalia länsi-

Eurooppaa koettelevan yhteiskunnallisen ja taloudellisen epävarmuuden. Kontrollitarina esittää, 

että illiberaaliin demokratiaan siirtymällä myös muiden Euroopan valtioiden on mahdollista 

syrjäyttää liberaali eliitti ja palauttaa näin luottamus tulevaisuuteen.  

5.1 Kukoistava kristitty Eurooppa 

Narratiivin alkutilanteen hyväksi lähtötilanteeksi Orbán kuvailee, kuinka Eurooppa on pitkään ollut 

merkittävä sivilisaatio ja globaali valtakeskus: 

“Regarding the coming year, Ladies and Gentlemen, I can tell you that if we take a look 
at Europe, we can see that it was once a great civilisation. Europe was once a power 
centre that shaped the world.” (Orbán 2018b). 

Eurooppa uskalsi toimia ja visioida, se oli rohkea ja se pyrki jatkuvasti kohti uusia ponnistuksia. 

Orbán kuvaa sivilisaatiot narratiivissa eräänlaisina spirituaalisina entiteetteinä, jotka koostuvat 

neljästä elementistä: uskonnollisesta hengestä, luovuuden hengestä, tutkimuksen hengestä ja 

taloudellisesta hengestä. Näistä elementeistä erityisesti uskonnollinen, kristinuskolle rakentunut 

henki on hänen mukaansa toiminut pohjana eurooppalaisen sivilisaation menestymiselle.  
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Orbánille kristinuskon ja siitä juontuvan kulttuurin varaan rakentunut Eurooppa edustaa 

narratiivissa eräänlaista aitoa, todellista Eurooppaa. Tässä Euroopassa työtä ja ihmisarvoa 

kunnioitettiin, mies ja nainen olivat tasa-arvoisia ja heidän muodostamansa perhe toimi 

kansakunnan perusyksikkönä. Kansallisvaltiot puolestaan takasivat kansalaistensa turvallisuuden 

sekä toimivat kivijalkana Euroopalle. Orbánin narratiivissa tämä alkuperäinen ja kukoistava 

Eurooppa hahmottuukin suvereenien kansakuntien muodostamaksi yhteisöksi, jota yhdistää 

yhteinen historia ja juuret sekä kristinuskosta juontuva konservatiivinen arvomaailma.  

Länsi-Euroopan demokratioissa perinteisten oikeisto-, vasemmisto- ja kristillisdemokraattisten 

puolueiden välinen kilpailu loi energiaa ja ajatuksellista voimaa, jonka turvasi alueen poliittisen ja 

taloudellisen kehityksen. Euroopan kukoistuskauteen Orbán liittääkin niin sanotun eurooppalaisen 

unelman, jossa rautaesiripun läntiselle puolelle jääneissä valtioissa elintaso kasvoi jatkuvasti ja 

nuoret saattoivat luottaa siihen, että toimimalla oikein he saavuttavat lopulta edellisiä sukupolvia 

paremman elintason: 

Over the last fifty years, a young European – not one in the territories occupied by the 
Soviet army, but, say, a young German, French, British or Belgian person – could be told: 
“My dear young friend, if you complete your studies, if you respect our laws, and if you 
work hard, you can rest assured that you will go further and you will have a better life 
than your parents”. (Orbán 2016a.) 

Narratiivissa demokratian ja poliittisen eliitin legitimiteetti perustuikin Orbánin mukaan ennen 

kaikkea sille, että järjestelmä pystyi vastaamaan kansalaisten odotuksiin ja intresseihin. Poliittinen 

eliitti teki kansalaisten edun mukaisia päätöksiä ja kykeni turvaamaan yhteiskunnallisen vakauden 

sekä luottamuksen nousevaan elintasoon. 

Tämä lupaus eurooppalaisesta unelmasta ja läntisestä elintasosta teki Euroopan unioniin 

liittymisestä houkuttelevaa Unkarille ja muille rautaesiripun itäpuolelle jääneille valtioille, joilta 

kommunistinen järjestelmä oli vienyt mahdollisuuden nostaa elintasoaan Länsi-Euroopan tahdissa: 

That was the prospect that made the great European dream, the great European story 
– the European Union – so attractive to us. That was not the case here in Hungary from 
1945 until 1990. But in America, in places west of us and in the territory of the European 
Union, this was seen to be as natural as two and two making four. (Orbán 2016a.) 

Länsi-Eurooppa toimikin vuosikymmeniä esimerkkinä ja tavoitteena, johon muut maailman alueet 

pyrkivät ja jonka vaurastumista, infrastruktuurin kehittymistä sekä tieteen ja taiteen kehitystä 
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kadehdittiin. Toisin kuin esimerkiksi entisissä kommunistisissa valtioissa, länsieurooppalaiset ovat 

eläneet viimeiset vuosikymmenet yltäkylläisesti ja suhtautuen tulevaisuuteen luottavaisesti.  

5.2 Hylätty kansa avoimessa yhteiskunnassa 

Hyvästä lähtötilanteesta narratiivi alkaa kulkea kohti rappiota Orbánin kuvatessa, kun Länsi-

Euroopan poliittinen eliitti hylkäsi kristinuskon eurooppalaisen sivilisaation sekä liberaalin 

demokratian pohjana. Orbán esittää, että liberaali demokratia oli kelvollinen vaihtoehto vielä silloin, 

kun se perustui kristitylle pohjalle ja tarkoitti lähinnä yksilön vapauksien sekä omaisuuden suojelua: 

“Liberal democracy was viable up until the point when it departed from its Christian 
foundations. For as long as it protected personal liberty and property it had a beneficial 
effect on humanity.” (Orbán 2019a.) 

Narratiivissa Länsi-Euroopan pitkään jatkunut vauraus ja hyvinvointi johti tilanteeseen, jossa 

poliittinen eliitti alkoi sekoittaa tosiasiat ja haaveet toisiinsa. Liberaalissa demokratiassa ideologian 

ja realiteettien välinen raja alkoikin hämärtyä, kun tosiasiat sekoittuivat kuvitelmiin ja eliitti alkoi 

kristillisyyden sijaan ajaa arvoliberalismia, rikkoen näin ihmiset tosielämään liittävät siteet:  

[--] the content of liberal democracy changed radically when it began to break the bonds 
that bind people to real life: when it questioned the identity of a person’s sex, devalued 
people’s religious identity, and deemed people’s national affiliation superfluous. (Orbán 
2019a.) 

Kristinuskon hylkäämisen myötä poliittinen eliitti alkoi muodostaa niin sanottua avointa 

yhteiskuntaa, jossa perheen merkitys ja käsite on muuttunut häilyväksi ja valinnaiseksi yhteiselämän 

muodoksi. Kansa, kansallinen identiteetti ja kansallisylpeys nähdään negatiivisina ja vanhentuneina 

käsitteinä, kun poliittinen eliitti painottaa niiden sijaan ylikansallista hallintoa sekä 

maailmankansalaisuutta. Rajat kristinuskon pohjalle rakentuneiden yhteiskunnan osien välillä ovat 

näin hämärtyneet johtaen tilanteeseen, jossa eurooppalaisuuden pohja ja sisältö ovat kadonneet: 

“[--] in liberal Europe being European means nothing at all: it has no direction, and it is 
simply form devoid of content.”  (Orbán 2018b.) 

Avoimen yhteiskunnan aikakaudella perinteisten poliittisten puolueiden ideologiset erot ovat 

heikentyneet niiden kannattaessa yksimielisesti kristitystä kulttuurista luopumista sekä jatkuvasti 

voimistuvaa ylikansallisuutta. Orbánin kritiikki ulottuu myös kristillisdemokraattisiin puolueisiin, 

joiden hän katsoo kääntyneen aatettaan vastaan: 
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”Christian democratic parties in Europe have become un-Christian: we are trying to 
satisfy the values and cultural expectations of the liberal media and intelligentsia.” 
(Orbán 2017a.) 

Samaan aikaan puolueet ovat sitoutuneet globaaliin uusliberaaliin talouteen ja siirtäneet poliittista 

valtaa demokraattisesti valituilta päättäjiltä ylikansallisille yrityksille sekä kansainvälisille järjestöille, 

mikä on heikentänyt valtioiden suvereniteettia sekä mahdollisuutta harjoittaa itsenäistä 

talouspolitiikkaa. Orbán kuvaa, kuinka todellinen poliittinen ja taloudellinen valta on näin karannut 

puolueilta, eikä liberaalia demokratiaa voida siten enää pitää aitona demokratiana: 

From an ideological perspective this means that liberal ideology turned against the 
ideology of democracy, the latter being the ideal of a community organised on a majority 
basis, according to the will of the majority. From a political perspective, the open society 
means that – instead of elected members of parliament and governments – true power, 
decisions and influence must be put in the hands of people who are part of the global 
network, media gurus, unelected international organisations and their local offices. 
(Orbán 2017b.) 

Liberaalin demokratian epädemokraattisuus ei kuitenkaan noussut merkittäväksi ongelmaksi niin 

pitkään, kun eliitti pystyi turvaamaan talouskasvun ja eurooppalaisten nousevan elintason. Vuoden 

2008 finanssikriisi ajoi eliitin legitimiteetin kuitenkin kriisiin, kun kävi ilmi, ettei sillä ole enää keinoja 

turvata Euroopan taloudellista vakautta ja kansalaisten uskoa elintason nousuun tulevaisuudessa: 

But in fact for fifty to sixty years Europe’s leaders – whether on the left or on the right – 
have always come from the same circle, the same elite, the same mentality, the same 
schools, the same institutions raising generations of young politicians. This was 
something which everyone took for granted while they were able to guarantee 
increasing prosperity in Europe while competing with each other and holding power in 
rotation with each other. When the economic crisis called this into question, however, 
the economic crisis turned into a crisis of the elite.  (Orbán 2016a.) 

Finanssikriisin sekä sitä seuranneen euroalueen velkakriisin lisäksi eurooppalaisten taloudellista 

luottamusta heikentävät narratiivissa globalisaation kiihdyttämä työpaikkojen siirtyminen Euroopan 

ulkopuolelle sekä kasvava työttömyys. Tämän myötä globalisaatioon sitoutuneet, perinteisesti 

työväenluokan etua ajaneet sosiaalidemokraattiset puolueet ovat nyt menettäneet kannattajansa: 

[--] left-wing politics has lost ground, and the social democratic parties are themselves 
no longer social democratic. They have lost the proletariat, if I can put it that way. The 
numbers and power of organised labour have fallen, mostly because many industrial 
jobs have been relocated outside the European Union, and therefore not even social 
democratic parties are what they once used to be. (Orbán 2017a.) 
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Lännen poliittisen eliitin lisäksi Orbán määrittää myös koko Euroopan unionin syylliseksi mantereen 

heikolle taloustilanteelle. Narratiivissa EU on harjoittanut talouspolitiikkaa, jossa talouskuri ja turhat 

ylikansalliset säädökset ovat osoittautuneet tehottomiksi keinoiksi ratkoa jäsenvaltioiden 

talouskriisejä. Unionin tekemien virheiden vuoksi se ei ole pärjännyt globaalissa talouskilpailussa 

nousevien talouksien, kuten Kiinan ja Intian kanssa: 

If we look for the causes of this process, the phenomenon I have just described (which I 
would rather not go into now), we would find the explanation that Western economies 
were joined by competitors which challenged their global economic hegemon: in India 
and China billions of people entered this contest. This completely redirected the flow of 
the goods produced in the world, and the West – but the European Union in particular 
– has so far been unable to adapt to this change. (Orbán 2016a.) 

Unionin kilpailukyky ja osuus kansainvälisestä taloudesta on jatkuvasti heikentynyt ja narratiivissa 

Orbán kuvaakin sen olevan matkalla kohti taloudellista itsetuhoa, ellei unionin talouspolitiikka koe 

suuria muutoksia.  

Eurooppalaiset elävät siis yhä suuremmassa taloudellisessa epävarmuudessa eikä aiempi luottamus 

tulevaisuuteen ole itsestäänselvyys. Monet kokevatkin, että aiempi usko eurooppalaisesta 

unelmasta ei enää toteudu: 

What do we see today? I’m afraid that I would be laughed at if I told an English, a German 
or a French youth today that if you observe the laws, if you respect your parents, if you 
complete your studies and if you work hard, you will surely make good progress, and 
you will get further and have a better life than your parents. In Europe this is the promise 
of life which has been shaken, the promise which has been lost. (Orbán 2016a.) 

Narratiivissa nyky-Eurooppaa hallitsee pelon ja epävarmuuden ilmapiiri, jossa kansalaiset, valtiot ja 

taloudelliset toimijat ovat jatkuvasti puolustuskannalla. Epävarman taloustilanteen lisäksi 

eurooppalaisten pelkoa lisää myös huoli oman kulttuurin ja elämäntavan sekä turvallisuuden 

puolesta: 

The people of the West feel that the history of their generation and future generations 
could indeed be at an end. And this is not exaggeration or poetic licence. Can they 
continue the way of life they inherited from their parents, or will something change 
forever without their consent – and indeed against their will? Will they have the right to 
their own culture? [--] And will there be security without the threat of terrorism, and 
will life in big cities be free of fear? (Orbán 2017b.) 

Suurin syy tälle on maahanmuutto, joka repii narratiivissa juopaa kansan ja eliitin välille. Orbán luo 

narratiivissa vastakkainasettelua eliitin ja kansan välille kuvaamalla, kuinka kansalaiset 



43 
 

identifioituvat edelleen kansallisvaltioihin, toisin kuin globalisoitunut ja maahanmuuttomyönteinen 

eliitti:  

The way I see it, in Brussels and some European capitals the political and intellectual 
elite see themselves as citizens of the world – in contrast to the majority of people, who 
have a strong sense of nationhood. The way I see it, the political leaders are also aware 
of this. And while there is no chance of them agreeing with their own peoples, they 
would rather turn their backs on them. (Orbán 2016b.) 

Suuri osa eurooppalaisista pelkää maahanmuuton kuitenkin heikentävän kansallisia identiteettejä 

ja kulttuuria sekä kokee sen korreloivan rikollisuuden ja terrorismin kanssa, mikä luo 

yhteiskunnallista turvattomuutta. Orbánin mukaan poliittinen eliitti ja Euroopan unioni ovatkin 

epäonnistuneet ottamaan huomioon kansalaisten mielipiteen maahanmuutosta.  

Narratiivissa vastuu epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta vieritetään kansallisten eliittien 

lisäksi Euroopan unionille. Orbán syyttää unionin poliitikkoja Euroopan idealisoinnista ja 

ylikansallisten päätösten suosimisesta ideologisista syistä, vaikka todellisuudessa ylikansallisuus ei 

sovellu useiden unionin ongelmien ratkaisuun. Narratiivissa Euroopan unioni esiintyykin järjestönä, 

jonka toimielimet ovat saaneet liikaa valtaa vaikuttaa jäsenmaidensa sisäisiin asioihin. Erityisesti 

Euroopan komissiosta on tullut liian poliittinen toimielin, kun se on Orbánin mukaan vienyt valtaa 

jäsenvaltioita edustavalta Eurooppa-neuvostolta: 

The second bad decision we made was to allow the European Commission to declare 
itself a political player – contrary to the European Treaty, which points out that the 
Commission is the guardian of the Treaties, and as such is politically neutral. The 
European Commission sees itself as a political body; as a result it is usurping the role 
assigned by the Treaty to the European Council – the body of European heads of state 
and government. According to the European Union’s founding treaties, it is the duty and 
obligation of the council of national prime ministers to set political direction. Today we 
see that on issues on which no agreement is reached by the prime ministers – such as 
the issue of the mandatory migrant quotas – the European Commission launches a 
mandatory quota policy and quota regulation on its own initiative. (Orbán 2016a.) 

Lisäksi yksimielisyyssäännöstä tinkiminen sekä väkilukuun perustuva määräenemmistöpäätösten 

suosiminen myös jäsenvaltioiden kannalta hyvin merkittävissä päätöksissä on lisännyt ylikansallista 

valtaa demokraattisesti valittujen jäsenvaltioiden edustajien ohi, eikä pienten jäsenmaiden ääni tule 

Orbánin mukaan päätöksenteossa kuulluksi.  
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Erityisesti maahanmuutto on narratiivissa ongelma, joka olisi tehokkainta ratkaista jäsenvaltioiden 

kansallisella tasolla. Orbánin mukaan unioni onkin siirtänyt itselleen liikaa toimivaltaa 

maahanmuutossa ja rajavalvonnassa mutta ei kykene käyttämään sitä tehokkaasti. Kun 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta harjoittaa itsenäistä maahanmuuttopolitiikkaa on viety mutta 

myöskään unioni ei pysty käsittelemään tilannetta johdonmukaisesti, ei maahanmuutto ole 

kenenkään hallinnassa: 

Drawers in Brussels are full of plans, and if they are given a chance they will deploy them. 
[--] They want to weaken the border controls rights of Member States. Brussels is taking 
our powers away from us one by one, and then they do not know what to do with them. 
(Orbán 2019b.) 

Narratiivin rappiotarina johtaa tilanteeseen, jossa avoimen yhteiskunnan Euroopassa poliittinen 

eliitti ja Euroopan unioni eivät edusta kansaa vaan globaaleja yrityksiä, kansainvälisiä järjestöjä sekä 

liberaalia älymystöä ja mediaa. Eurooppa ei enää pärjää globaalissa taloudellisessa kilpailussa, jonka 

seurauksena eurooppalaiset eivät enää voi pitää taloudellisesti turvattua elämää itsestään selvänä. 

Samaan aikaan eliitti muokkaa Eurooppaa vastoin kansalaisten maailmankatsomusta. 

Maahanmuuton voimistamana kansallisten kulttuurien, kansallisidentiteettien sekä kristillisen 

elämäntavan merkitys heikentyy jatkuvasti ja monet pelkäävät, ettei sukupolvien mittaista 

elämäntapaa ja kulttuuria voida ylläpitää enää tulevaisuudessa. Tavallinen kansa on näin jätetty 

oman onnensa nojaan keskelle taloudellista ja sosiaalista epävarmuutta sekä maahanmuuton 

aiheuttamaa turvattomuutta.  

Narratiivissa aiempi liberaalin eliitin hegemonia on nyt menettänyt kansan hyväksynnän ja vaatimus 

uusien toimijoiden ja ratkaisujen esittämisestä on johtanut niin sanottujen populististen puolueiden 

kannatuksen lisääntymiseen. Käsillä onkin eliitin sekä liberaalin demokratian kriisi, kun kansalaiset 

kokevat niiden olevan kykenemätön tarjoamaan ratkaisuja kokemiinsa ongelmiin: 

What we see in the news today – and what the elite in power describes as something 
negative, of course – is that new groups are emerging: radicals, populists, players 
seeking to represent political interests which are outside the established political elite. 
This is true whether we are talking about the American presidential candidate or the 
German party Alternative for Germany. And I could continue. These are all signs of a 
crisis of the elite. [--] So the economic crisis turned into a crisis of the elite, and the crisis 
of the elite has turned into a crisis of democracy, because large numbers of people 
obviously and spectacularly want something different – something other than that 
proposed and enacted by the conventional elites. (Orbán 2016a.) 



45 
 

Kun todellinen poliittinen ja taloudellinen valta on karannut puolueilta, voivat ne enää keskittyä 

ylläpitämään hegemoniaansa kulttuurissa johtaen poliittiseen korrektiuteen, sananvapauden 

rajoittamiseen sekä byrokratiaan. Eliitti onkin Orbánin mukaan kaventanut demokratiaan kuuluvia 

mahdollisuuksia argumentoida ja käyttää sananvapautta. Poliittisen korrektiuden varjolla 

kavennetaan julkisen keskustelun tilaa ja pyritään estämään eliitin ideologian vastaisten 

mielipiteiden esilletuonti. Yhdessä kansainvälisten teknologiayritysten kanssa eliitti estää 

kansalaisia näkemästä yhteiskunnan nykytilannetta suodattamalla uutisia, jotka olisivat 

epämiellyttäviä liberaalin ideologian kannalta: 

The argument we can provide to support our assertion that there is an absence of 
democracy is that in Western Europe censorship and restrictions on freedom of speech 
have become general phenomena. Working together, political leaders and technology 
giants filter news items that are uncomfortable for the liberal elite. If you don’t believe 
this, just visit these websites, visit social media sites, and you’ll see the ingenious and 
cunning means by which they restrict access to negative news reports on migrants, 
immigrants and related topics, and how they prevent European citizens from facing 
reality. (Orbán 2018b.) 

Lisäksi eliitti leimaa armotta kohtaamansa kritiikin populismiksi ja stigmatisoi, tuomitsee ja kieltää 

liberalismiin tyytymättömät massat. Eliitin mukaan valtiot, joissa sen ideologiset kumppanit eivät 

voita vaaleja, eivät ole enää demokratioita ja se määritelleekin kansan jopa uhaksi demokratialle. 

Näin ollen poliittinen eliitti pyrkii luomaan käsitystä siitä, ettei sen rakentamalle avoimelle 

yhteiskunnalle ja liberaalille epädemokratialle ole tosiasiallisia vaihtoehtoja, eikä sen hylkäämän 

kansan ääni pääse kuuluviin: 

We can state in summary that the lords of globalist politics are not searching for the 
fault within themselves, but are instead blaming the people and nations. They have 
decided they will not surrender their positions, but will crush any will of the people that 
opposes the open society and liberal governance. They have declared that if elections in 
a certain country are not won by their ideological partners, by the liberals, then in that 
country democracy no longer exists. They have declared that the people constitute a 
danger to democracy. [--] If the dissatisfied masses do not shut up, or the media fails in 
drowning out their voices, they are stigmatised, condemned and disowned. (Orbán 
2017b.) 

5.3 Illiberalismi vaihtoehtona liberaalille demokratialle 

Narratiivi kääntyy rappiotarinasta kontrollitarinaksi Orbánin käyttäessä Unkariin vuodesta 2010 

lähtien rakennettua illiberaalia demokratiaa esimerkkinä siitä, kuinka liberaalille demokratialle ja 

sen aiheuttamille seurauksille on olemassa parempi vaihtoehto. Kontrollitarinan voima syntyykin 
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narratiivissa Orbánin käydessä läpi Unkarin Länsi-Eurooppaan verrattuna päinvastaista 

yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä. Narratiivin voimaa lisäävät Orbánin viittaukset muihin 

Euroopan valtioihin, joissa samankaltaista ideologiaa kannattavat puolueet ovat lisänneet 

kannatustaan kansalaisten saatua tarpeekseen liberaalin eliitin politiikasta. 

Kontrollitarinan lähtötilanteeksi Orbán luo kuvaa Unkarista, jossa muun Euroopan tavoin liberaalin 

demokratian synnyttämä yhteiskunnallinen tilanne oli epävarma ja kansalaisten 

tulevaisuudennäkymät synkät. Unkaria pääosan 2000-luvusta hallinnut vasemmistoliberaali hallitus 

oli ajanut maan lähelle täyttä katastrofia, jossa valtio ja perheet olivat velkaantuneet, talouskasvu 

hidasta ja työttömyysaste korkea. Lisäksi unkarilaisten kulttuurinen identiteetti sekä kokemus 

yhtenäiseen kansaan kuulumisesta heikentyivät jatkuvasti, eikä ulkounkarilaisten asemaa ja 

oikeutta olla assimiloitumatta valtakulttuureihin puolustettu. Tilanteeseen haluttiin muutos ja 

vuonna 2010 unkarilaiset päättivät, että maan suuntaa on muutettava: 

What goal could patriotic governance have, other than to strengthen our own 
community, nation and country? In 2010 we Hungarians also decided that we wanted 
to regain our country, we wanted to regain our self-esteem, and we wanted to regain 
our future. (Orbán 2017a.) 

Orbánin mukaan liberaalin demokratian viitekehyksessä ei voitu korjata pysyvästi Unkarin 

kohtaamia ongelmia, joten keinoksi vastata maan kohtaamiin ongelmiin Fidesz esitti liberaalin 

demokratian hylkäämistä ja siirtymistä illiberaaliin demokratiaan.  

Narratiivin illiberaali demokratia rakentuu kristitylle ja kansalliselle perustalle, joka saa pohjansa 

kansallisista tarpeista sekä kansalaisten yhteistyöstä, jossa ei pyritä vaurastumaan toisten 

kustannuksella vaan auttamalla toinen toistaan. Toisin kuin liberaalissa demokratiassa, jossa 

ihmisten väliset suhteet näyttäytyvät narratiivissa lähinnä löysinä taloussuhteina, eikä yksilö vastaa 

toiminnastaan muille, illiberaalissa demokratiassa yksilön toiminnan tulee hyödyttää koko yhteisöä:  

 
According to the liberal view, individual action and who does what – whether they live 
a productive or unproductive life – is a purely private matter, and must not be subject 
to moral judgment. By contrast, in a national system, action – individual action – is 
worthy of praise if it also benefits the community. (Orbán 2019a.) 

 

Orbánin mukaan yhteiskunta ja valtio eivät voi olla vain ryhmä perustuslain ja markkinatalouden 

yhdistämiä yksilöitä. Sen sijaan valtio on historiallinen ja kulttuurinen yhteisö, jonka tulee suojella 

jäseniään ja seisoa yhdessä rintamassa ajaakseen kansansa etua maailmassa: 
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In a liberal system, society and nation are nothing but an aggregation of competing 
individuals. What holds them together is the Constitution and the market economy. 
There is no nation – or if there is, it is only a political nation. [--] In contrast to this, the 
illiberal or national viewpoint states that the nation is a historically and culturally 
determined community. It is a historically developed configuration, which must protect 
its members and prepare them to stand their ground in the world for a common cause. 
(Orbán 2019a.) 

Narratiivissa Orbán viittaakin monesti Unkarin illiberaaliin demokratiaan käsitteellä system of 

national cooperation, jossa Unkarin vahvuuden takaa maan perinteiden, kulttuurin ja historian 

pohjalle rakentuva kansalaisten yhteistyö. 

Vuoden 2010 jälkeinen illiberaali vallankumous on narratiivissa ollut erittäin hyödyllinen Unkarille 

ja luonut yhteiskunnallisen tilanteen, jossa kansallisella yhteistyöllä maahan on palautettu vakaus ja 

luottavainen suhtautuminen tulevaisuuteen. Orbán esittääkin, etteivät unkarilaiset enää koe 

länsieurooppalaisten tavoin taloudellista epävarmuutta tai huolta hallitsemattoman 

maahanmuuton seurauksista. Päinvastoin, koko illiberaalin järjestelmän rakennuksen taustalla on 

ollut Fideszin pyrkimys päättää liberaalin demokratian aikakautta leimannut tunne maailman 

hallitsemattomuudesta: 

All these measures that we have launched and implemented since 2010 in the interest 
of Hungary’s internal and external relations have served a single purpose, which I think 
recent developments have vindicated. This is that we want Hungary – and today we 
could hardly want for more – to remain a point of certainty in a world of uncertainty. 
(Orbán 2016a.) 

Kontrollitarinan keinoina Unkarin valtio on ottanut vahvemman roolin talouspolitiikassa sekä 

harjoittanut ulko- ja kauppapolitiikkaa, joka on hyödyttänyt valtiontaloutta sekä lisännyt vientiä ja 

vahvistanut maan kilpailukykyä: 

We have concluded the foreign affairs and foreign trade agreements required for our 
secure development, and we are pursuing independent foreign policies. Hungary’s 
success is in the interests – or at least does not conflict with the interests – of all the 
important players in the world economy and in world politics. According to the latest 
figures, published only yesterday, Hungarian exports have again broken all previous 
records. This means that we are becoming increasingly competitive throughout the 
world. (Orbán 2017b.) 

Toisin uusliberaalia talouspolitiikkaa kannattanut globaali eliitti väitti maalle, onnistui se 

tasapainottamaan valtiontalouden heikentämättä samalla talouskasvua. Hallitus nosti 

ylikansallisten yritysten verotusta, kansallisti yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä yrityksiä, 
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nosti luottoluokitustaan ja vähensi merkittävästi työttömyyttä huolimatta siitä, että sen väitetään 

kuuluvan markkinatalouteen: 

We were the first to rise up when we decided to send the IMF packing, to call the banks 
to account, to tax the multinationals and to scrap forex loans. We rose up when they 
told us it was impossible to put our finances in order while also jumpstarting economic 
growth. We set out to do so, and we have shown them a Hungarian economy that has 
been continuously growing for the past four years. We rose up against unemployment, 
which they claimed was something we had to live with in a modern market economy. 
We set full employment as our target, and aimed for the creation of one million new 
jobs. Seven years have passed and we already stand at seven hundred thousand new 
jobs. (Orbán 2017b.) 

Kansallisesti orientoituneen talouspolitiikan seurauksena Unkarin talouskasvu on lähtenyt nousuun, 

unkarilaisten palkkataso kasvaa, perheiden velkaantuminen on vähentynyt ja niiden kulutukseen 

käytettävissä oleva rahamäärä nousee. Minimipalkkaa ja eläkkeitä on nostettu ja verotusta laskettu 

niin, että myös pienitulosilla on mahdollisuus riittävään elintasoon. Lisäksi valtio tukee lapsiperheitä 

taloudellisesti ja kehittää julkista sektoria niin, että kaikilla unkarilaisilla on yhtäläinen mahdollisuus 

hyödyntää laadukkaita palveluita, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta. Narratiivissa Orbán 

esittääkin, että vastineeksi kansalaisten työstä valtion ja talouden eteen, tämän työn tulee 

hyödyttää myös heitä: 

The bulk of the country – the vast majority who are neither rich nor poor – expect to 
have work, and for their work to have meaning. They expect to live in safety, to have 
their work recognised, and to receive the respect they deserve. In exchange for their 
honest work they expect to have a secure home, a decent life, and a future for their 
children. This is what we have achieved: 800,000 new jobs, a doubling of the minimum 
wage, tax allowances for families with children, free school meals and textbooks, the 
extra childcare fee scheme, reduced public utility charges, and a stable pension. (Orbán 
2019b.) 

Talouskehityksen lisäksi unkarilaisten turvallisuuden tunnetta on narratiivissa lisännyt poliisivoimien 

budjetin kasvattaminen rikollisuuden estämiseksi sekä Unkarin tehokas rajavalvonta, joka on 

onnistunut torjumaan laitonta maahanmuuttoa Unkariin ja edelleen muualle Eurooppaan Serbian 

ja Kroatian vastaisilla rajoillaan.   

Orbán esittää narratiivissa illiberaalin demokratian olevan aito demokratia toisin kuin liberaali 

demokratia, jossa poliittinen eliitti ei kuuntele kansaa vaan ylikansallisia järjestöjä ja yrityksiä. 

Demokraattista päätöksentekoa onkin vahvistettu lisäämällä Unkarin suvereniteettia, kun 

esimerkiksi IMF:n ja ulkomaista rahoitusta saavien kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta vaikuttaa 
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sisäpolitiikkaan on pyritty vähentämään. Kansalaisten halua säilyttää kansallinen identiteettinsä 

sekä aiemmilta sukupolvilta perittyä elämäntapaa kunnioitetaan, kun illiberaali demokratia 

puolustaa kaikkea, jonka liberaali demokratia on hylännyt: perinteistä perhemallia, ihmisarvoa ja 

kansakuntia sekä ylipäätään koko kristinuskosta juontuvaa kulttuuria ja elämäntapaa. Kaiken 

kaikkiaan Unkari suuntaa kohti valoisaa tulevaisuutta: 

In summary, what I can tell you is that we have no reason to worry about tomorrow. 
Families will be getting back on their feet and we will be pulling ourselves together 
financially. In Hungary tomorrow does not cast a shadow over today. If everyone does 
their job properly and we abide by the law, then everything will go well and every year 
everyone will be able to take a step forward. (Orbán 2017b.) 

Lisäksi Unkarissa kansalaisille on annettu mahdollisuus ilmaista mielipiteensä maahanmuutosta, 

Euroopan unionin harjoittamasta turvapaikanhakijoiden siirtojärjestelmästä sekä useista muista 

Unkarin kannalta merkittävistä poliittisista päätöksistä kansallisten konsultointien keinoin. Koska 

unkarilaiset eivät halua maahan turvapaikanhakijoita, on Fidesz ajanut heidän mielipidettään myös 

EU:n päätöksenteossa. Orbán argumentoikin, että kansalaisia tulee kuunnella päätöksenteossa 

kansallisen tason lisäksi myös Euroopan unionin tasolla:  

I suggest that we rely on the ancient source of European democracy: the will of the 
people. If it is true that the people do not want the current insane immigration policy 
from Brussels – and indeed they oppose it – we should make room for their voice, and 
listen to what they have to say. After all, the European Union is based on the foundations 
of democracy. This means that we must not make decisions which will dramatically 
change people’s lives without consulting people and against their will. This is why we 
are holding a referendum in Hungary. [--] We believe that, even in its present state, 
Brussels must not overstep the boundaries of its own conceptions. It must not turn 
against the European people. The European Union must not be a kind of Soviet Union 
reloaded. (Orbán 2017b.) 

Kansallisen esimerkin lisäksi Orbán nostaa kontrollitarinassa Euroopan unionin reformoimisen 

keinoksi palauttaa taloudellinen varmuus ja turvallisuus koko Eurooppaan. Talouden osalta 

narratiivissa toistuu ajatus eliitin puoltaman talouskurin korvaamisesta elvytyksellä ja 

investoinneilla, jotka loisivat lisää työpaikkoja ja vahvistaisivat unionin kilpailukykyä globaalissa 

kilpailussa. Lisäksi byrokraattisia säädöksiä tulee vähentää ja valtioilla on oltava vapaat kädet tehdä 

kansallisiin tilanteisiinsa sopivia talouspoliittisia päätöksiä: 

We can say that for the last five years we’ve been on the path of economic self-
destruction. Europe could be much more successful, much bigger, more developed and 
more powerful than suggested by its performance today. Instead of building a European 
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socialism – because the leftist parties regularly make proposals seeking to put a 
competitive European economy in the form of a kind of Western European socialist 
economy in every Member State – we instead need to give this up and return to a 
competitive European economy. Successful economies – not only Hungary, but those 
like Poland or the Czech Republic – must not be attacked, but supported. [--] We do not 
need this new socialism. Instead of this, new jobs are needed, and tax cuts must be 
implemented everywhere. Bureaucratic rules must be reduced, and instead of austerity 
policies investment and job creation must be encouraged. (Orbán 2019a.) 

Poliittisesti unionin reformointi liittyykin narratiivissa ennen kaikkea liittovaltiokehityksen 

vastustamiseen. Orbán esittää, että federalismia kannattavan liberaalin eliitin korvaaminen 

illiberaaleilla poliitikoilla antaisi mahdollisuuden palauttaa poliittinen valta kansalaisten käsiin ja 

harjoittaa politiikkaa, joka luo varmuutta ja vakautta Eurooppaan. Liittovaltion sijaan Orbán haluaa 

kehittää unionia takaisin kohti suvereenien jäsenvaltioiden liittoa, joka on ensisijaisesti 

taloudellinen yhteisö.  Euroopan ideologisoinnin ja ylikansallisten ratkaisujen sijaan unionin 

päätöksenteon tulee olla pragmaattista, sillä osa poliittisista ongelmista on tehokkainta ratkoa 

kansallisella tasolla. Unionin on tunnustettava, ettei kaikkiin poliittisiin ongelmiin ole olemassa 

ylikansallisia ratkaisuja ja joissain tilanteissa niihin pyrkiminen saattaa jopa voimistaa niitä: 

In reality, however, there are questions to which good answers may be found by acting 
together, and there are questions for which joint efforts provide inadequate answers. 
Migration and the protection of borders, for instance, specifically fall into the latter 
category. For as long as we tried to solve the problem together – and now I am talking 
about spring 2015 – the problems only multiplied. (Orbán 2016a.) 

 

5.4 Unkari illiberaalina esitaistelijana  

Siirryttyään illiberaaliin demokratiaan ja yhdistettyään Unkarin kansakunnan, maata voidaan pitää 

patrioottisen vastarinnan edelläkävijänä liberaalille demokratialle syntyneessä vastarinnassa:  

[--] it is clear that we have already put our uprising behind us. Compared to us, the 
current rebels are debutantes. In 2010 we were among the first – or perhaps we were 
indeed the first. We announced our own Hungarian political and economic system, 
which we have constructed in seven years of hard work. (Orbán 2017b.) 

Unkarin poiketessa Euroopan poliittisesta valtavirrasta ja eliitin ideologisesta hegemoniasta, on 

kaikki sen poliittisen järjestelmän muutokset pyritty näkemään ja tulkitsemaan jonain, joka ei sovi 

Euroopan poliittiseen viitekehykseen. Unkari on kuitenkin pystynyt todistamaan, että sen tekemät 
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muutokset ovat osoittautuneet toimiviksi ja mikään ei tulevaisuudessa estä sitä, ettei muualla 

Euroopassa voidaan tulevaisuudessa ottaa mallia Unkarin illiberaalista demokratiasta:  

Indeed right now no one can rule out the European mainstream following the same path 
in the next few years which it has itself tried so hard to prevent Hungary following. This 
is how the black sheep will become the flock, and this is how the exception will become 
the rule. (Orbán 2016a.) 

Unkari onkin ottanut johtavan roolin Keski-Euroopassa, jossa V4-valtiot ovat löytäneet illiberaalille 

pohjalle rakentuvan poliittisen yhteisymmärryksen. Orbán kuvaa, kuinka Keski-Eurooppaan on viime 

vuosina onnistuttu rakentamaan eräänlainen paratiisi maan päälle. Ainoina kansoina Euroopassa 

alueen poliittiset johtajat ovat kuunnelleet kansaa ja ottaneet näiden mielipiteen huomioon etenkin 

maahanmuuttopolitiikassa. Sananvapautta ei rajoiteta ja politiikassa suora puhe on sallittua. Ennen 

kaikkea, toisin kuin talouskriiseissä kamppailevassa Länsi-Euroopassa, Keski-Euroopan talous kasvaa 

ja eurooppalainen unelma on yhä mahdollista saavuttaa.: 

If they observe the laws, if they respect and listen to their parents, if they heed their 
advice on the future, and if they work hard, a Polish, Czech, Slovak or Hungarian youth 
will surely have a better life and will go further than his or her parents. This European 
dream is still true and valid in the new Europe: in Central Europe. [--] The only place in 
Europe today where the people are being listened to is Central Europe. (Orbán 2016a.) 

Tälle pohjalle on tulevaisuudessa mahdollista rakentaa laaja, turvallinen sekä taloudellisesti ja 

poliittisesti vahva alue noudattamalla Orbánin muodostamia illiberaaleja dogmeja: kristityn 

kulttuurin puolustamista ja oikeutta torjua monikulttuurisuus, oikeutta puolustaa perinteistä 

perhemallia, oikeutta puolustaa kansallisesti tärkeitä taloudellisia sektoreita ja markkinoita,  

oikeutta puolustaa rajojaan ja torjua maahanmuuttoa sekä oikeutta vaatia Euroopan unionin 

päätöksenteon perustuvan yksi valtio – yksi ääni periaatteeseen keskeisimmissä poliittisissa 

kysymyksissä. Orbán kiteyttää Keski-Euroopan vision seuraavasti:  

” In other words, we Central Europeans claim that there is life beyond globalism, which 
is not the only path. Central Europe’s path is the path of an alliance of free nations.” 
(Orbán 2018b.) 

Keski-Euroopan valtioiden lisäksi narratiivi kuvaa, kuinka merkkejä valtavirtapolitiikan 

haastamisesta on ilmassa kaikkialla Euroopassa. Eurooppalaisten kyllästyminen poliittiseen eliittiin 

ja yhteiskunnalliseen kehitykseen on lisännyt illiberaalien puolueiden kannatusta unionin 

jäsenvaltioissa ja europarlamenttivaaleissa 2019 suurimpia voittajia olivatkin nimenomaan 
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puolueet, jotka haastavat liberaalia valtavirtaa. Siten illiberaalin politiikan edistäminen niin 

Euroopan unionin jäsenvaltioissa kuin unionissa on Orbánin mukaan tulevaisuudessa hyvinkin 

mahdollinen ja rationaalinen kehityskulku: 

Well, after this there is only one question to be answered: what exactly is the future of 
illiberal democracy in Europe? Of course no one can answer this question with certainty, 
but we can say that everywhere in the most recent European Parliament elections the 
best performing parties were those that came under fired from the cannons of liberal 
democracy. The greatest successes and breakthroughs were scored by those who were, 
so to speak, in the crosshairs of criticism from the mainstream in European politics. [--] 
Therefore I think that putting forward an antithesis against the thesis of liberal 
democracy – the thesis of illiberal democracy – is an acceptable, viable and rational 
decision not only intellectually, but also from the point of view of a political programme. 
(Orbán 2019a.) 

Kontrollitarina luo kuulijalle uskoa tulevaisuuteen Orbánin kuvatessa, kuinka unohdettu kansa on 

viimein noussut vastarintaan haastamaan liberaalin hegemonian ja globaalin maailmanjärjestyksen 

ja vaatii takaisin menettämiään mahdollisuuksia:  

There has been an uprising by those who are not usually asked, whose voices are not 
usually heard: those who are not at home in the world of the media; who have been 
pushed aside by the wheels of the global economy; the seemingly weak and vulnerable; 
those who have been forced into economic and cultural straightjackets; whose mouths 
have been gagged in the name of political correctness; who were promised a share of 
the profits of the global economy and global governance. They demanded the return of 
their homelands, of their economies and social opportunities. (Orbán 2017b.) 

Vastapainona narratiivin alun epävarmuutta ja vaihtoehdottomuutta kuvaavalle rappiotarinalle 

kontrollitarina antaa toivoa siitä, että toisenlainen tulevaisuus on mahdollinen. Liberaali poliittinen 

eliitti voidaan syrjäyttää demokraattisesti äänestämällä illiberaaleja puolueita. Muuttamalla niin 

kansallisia poliittisia järjestelmiä kuin EU:n toimintaa, Euroopan suunta kohti syvempää 

epävarmuutta ja muutosta voidaan estää. Unkari näyttäytyykin narratiivissa poliittisesta 

valtavirrasta poikenneena illiberaalina esitaistelijana, jonka oppeja seuraamalla voidaan palata 

Euroopan uuteen nousuun:  

“Thirty years ago we thought that Europe was our future. Today we believe that we are 
Europe’s future.” (Orbán 2018b.) 
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6. KANSALLINEN SUVERENITEETTI POHJANA 

MENESTYKSELLE 

Toinen aineistosta löytämäni narratiivi seuraa Stonen (1997) esittämiä nujerretun edistystarinan ja 

salaliittotarinan vaiheita. Ensimmäiseen narratiiviin verrattuna sen kohdeyleisö vaikuttaa olevan 

vahvemmin unkarilaiset ja erityisesti Fideszin äänestäjät, sillä siinä luodaan selkeää 

vastakkainasettelua Unkarin ja Länsi-Euroopan lisäksi Fideszin ja kaikkien muiden poliittisten 

toimijoiden välille. Orbán esittääkin Fideszin narratiivissa ainoana toimijana ja sankarina, joka 

todella pystyy puolustamaan Unkarin ja unkarilaisten etua.  

Narratiivin ensimmäisessä puoliskossa Orbán kuvaa, kuinka valtioiden menestymisen perustana on 

niiden suvereniteetti sekä kansallinen yhtenäisyys. Unkari on narratiivissa ollut jatkuvasti kehittyvä 

ja vahva valtio aikakausina, kun se on voinut harjoittaa suvereenia politiikkaa ja ollut vapaa 

ulkopuolisten toimijoiden vaikutuksesta. Nujerretussa edistystarinassa Orbán kertookin, kuinka 

ensin Neuvostoliiton ja sitten liberaalin demokratian ylikansallisten elinten vaikutuspiiriin jääminen 

pysäytti Unkarin kehityksen. Narratiivissa Fidesz on kuitenkin onnistunut palauttamaan Unkarin 

suvereniteetin ja saanut sen myötä maan takaisin kohti poliittista ja taloudellista nousua.  

Salaliittotarinassa liberaalia demokratiaa ajava, narratiivin antagonisti George Sorosin ympärille 

rakentunut eliitin liittouma kuitenkin uhkaa jälleen viedä Unkarin suvereniteetin sekä sen myötä 

maan mahdollisuuden jatkaa hyvää kehityskulkuaan. Orbán kuvaa liberaalia demokratiaa 

narratiivissa ideologiana, joka pyrkii absoluuttiseen hegemoniaan. Sen päämääräksi narratiivissa 

esitetäänkin pyrkimys yhdistää kansallisvaltiot ja niiden kansat yhdeksi universaaliksi kansakunnaksi 

ylikansallisen hallinnon alaisuuteen. Orbánin mukaan eliitti käyttää tässä pyrkimyksessä välineenä 

maahanmuuttoa, jonka avulla se pyrkii heikentämään kansallisvaltioiden yhtenäisyyttä ja 

identiteettiä. Narratiivissa Orbán tarjoaa illiberaalia demokratiaa vastavoimaksi liberaalin 

demokratian universalismille ja keinoksi turvata valtioiden suvereniteetti sekä menestyminen myös 

tulevaisuudessa.   

6.1 Kommunistinen järjestelmä pysäyttää Unkarin kehityksen 

Orbán taustoittaa nujerretun edistystarinan alkutilanteeksi, kuinka Unkari ennen toista 

maailmansotaa ja sitä seurannutta rautaesiripun itäpuolelle jäämistä oli dynaaminen ja loistokas 

valtio. Ajoittaisista haasteista huolimatta unkarilaiset olivat koulutettuja, vauraita ja voimakkaita. 
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Maan teollisuus kasvoi räjähdysmäisesti, maanviljely kukoisti ja bruttokansantuote kasvoi mennen 

ohi esimerkiksi Espanjasta, Irlannista ja Suomesta. Narratiivissa kommunistista järjestelmää 

edeltänyt Unkari kuvataankin vahvaksi niin sotilaallisesti, taloudellisesti kuin diplomaattisesti, ollen 

kaiken kaikkiaan yksi Euroopan menestyneimpiä valtioita: 

We turned Budapest – and I greet the Mayor of Budapest here today – into a city which 
the whole world came to marvel at. Industry was booming, agriculture was flourishing, 
in a multi-ethnic Hungary the Hungarian population grew to more than fifty per cent 
and, despite all our troubles, we were strong, educated and prosperous. [--] We can 
nonetheless say that, despite our losses, the dismembering of our country and the Great 
Depression, we managed to stand up, and, though all but severed at the waist, we 
started flourishing and achieved outstanding diplomatic, military and economic results. 
(Orbán 2016b.) 

Toisen maailmansodan jälkeen tämä dynaaminen kehitys kuitenkin katkesi. Kommunismin aikana 

Unkari ei kyennyt käyttämään koko potentiaaliaan ja saavuttamaan tavoitteitaan, joihin se olisi 

ennen toista maailmansotaa kyennyt. Syylliseksi tähän tilanteeseen Orbán nimeää Neuvostoliiton 

tukeman Unkarin kommunistisen puolueen, joka muodosti Unkarissa yksipuoluejärjestelmän. Koska 

Unkari ei Neuvostoliiton vaikutuspiirissa voinut päättää vapaasti suunnastaan, eteni sen 

yhteiskunnallinen kehitys hyvin hitaasti: 

“Under communism we were neither free, nor independent; we were moving forward 
at a snail’s pace, and our achievements back then, springing from an instinct for survival 
and life-force, are no yardstick for today’s free and independent Hungary.” (Orbán 
2016b.) 

Näin kylmän sodan päättyessä maa oli jäänyt reilusti jälkeen länsi-Euroopasta erityisesti verrattuna 

aiempaan, nousujohteiseen kehitykseensä. 1990-luvun siirtymä liberaaliin demokratiaan ja 

markkinatalouteen sekä Euroopan unionin jäsenyys vuonna 2004 eivät kuitenkaan saaneet Unkarin 

yhteiskunnallista ja taloudellista tilannetta takaisin nousuun. Unkarilaiset seurasivat vierestä, kuin 

muut samaan aikaan unioniin liittyneet valtiot kasvattivat talouttaan ja ottivat elintasossaan kiinni 

Länsi-Eurooppaa:  

While the others were rising, we found ourselves mired in growing sovereign debt, 
crippling foreign currency mortgage loans, high budget deficits, rampant inflation, a 
balance of payments deficit and rising unemployment. This was eventually followed by 
financial ruin, a dog-collar and leash held by the IMF, and debt slavery. (Orbán 2016b.) 

Unkarin kehitys kulki näin täysin vastakkaiseen suuntaan kuin muiden unionin uusien 

jäsenvaltioiden. Syylliseksi tähän kehityskulkuun Orbán määrittää narratiivissa maata valtaosan 
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2000-luvusta hallinneet vasemmistoliberaalit hallitukset, jotka vuoteen 2010 mennessä olivat 

ajaneet Unkarin taloudellisesti toivottomaan tilanteeseen, jossa niin valtio kuin unkarilaiset perheet 

olivat syvästi velkaantuneita. Syvän velkaantumisen seurauksena Unkari oli riippuvainen ulkoisesta 

lainoituksesta, erityisesti Kansainvälisestä valuuttarahastosta, jonka tuki edellytti sen määräämien 

ehtojen harjoittamista Unkarin sisäpolitiikassa.  

Unkarin synkän taloustilanteen vuoksi merkittävä määrä unkarilaisia muutti korkeampien palkkojen 

ja paremman elintason perässä länteen. Samalla avioliittojen määrä laski ja syntyvyys heikkeni 

rajusti, mikä johti Unkarin väkiluvun nopeaan laskuun. Samaan aikaan kansallinen yhtenäisyys ja 

kulttuurinen identiteetti heikentyivät jatkuvasti, minkä lisäksi ulkounkarilaiset kokivat jatkuvaa 

painetta assimiloitua asuinvaltioidensa valtakulttuureihin. Kaiken kaikkiaan liberaalin demokratian 

aikakaudella Unkari oli ajautunut syviin ongelmiin: 

In 2010 we were experiencing the continuous decline of the cultural identity of our 
community, of Hungary. We could see that the sense of belonging to the nation was 
disappearing. We found that our communities living beyond our borders were under 
continuously increasing pressure to assimilate, and were unable to resist it. And we 
found deterioration in the physical capabilities to protect sovereignty: in the police and 
the army. As Gyula Tellér wrote at the time, in 2010 Hungary was in a state of material, 
intellectual and biological decline. (Orbán 2019a.) 

Narratiivissa Orbán kuvaa tämän olleen tilanne, jossa Fidesz nousi valtaan vuonna 2010. Fideszin 

vuoden 2010 vaalivoitto merkitseekin narratiivissa käännekohtaa, jossa maan kansalaiset halusivat 

lopun kommunistisen järjestelmän päättymistä seuranneelle epäonnistuneelle liberaalin 

demokratian aikakaudelle. Fidesz tarttui haasteeseen ja alkoi uudistaa Unkaria perinpohjaisesti. Se 

totesi, ettei liberaali demokratia voi ratkaista maan ongelmia ja alkoi rakentaa kokonaan uudenlaista 

poliittista ja taloudellista järjestelmää, jonka keskiössä on kansallinen yhteistyö sekä kansallisen 

edun ja suvereniteetin puolustaminen: 

At that time the Prime Minister and the Government needed to give an answer to the 
question of whether a solution to these Hungarian problems could be envisaged within 
the framework of liberal democracy. And the firm answer that we gave to this was “No, 
it is not possible, there is no good answer to these questions within that framework; so 
something else needs to be created.” [--] In other words, today it is the illiberal person 
who defends their borders, defends their national culture and rejects external 
interference and attempts at empire building. (Orbán 2019a.) 

Vuoden 2010 jälkeistä aikaa Orbán kuvailee illiberaalina vallankumouksena, joka on vihdoin 

onnistunut saattamaan loppuun kommunistisen hallinnon jälkeisen katastrofaalisen siirtymäajan. 



56 
 

Ratkaisevaksi tekijäksi Unkarin kurssin kääntymiselle Orbán esittää narratiivissa maan 

suvereniteetin palauttamista sekä kansallista yhtenäistymistä.   Fideszin muodostamat hallitukset 

esitetäänkin narratiivissa sankarina, joiden hallintokausilla Unkari on irrotettu lopullisesti niin 

kommunististien kuin liberaalien ylikansallisesta vaikutuspiiristä: 

Where do we stand today? Where does Hungary stand, where does the Hungarian 
community in the Carpathian Basin stand? We have freedom and national sovereignty; 
we have as much of both as has rarely been seen by us in the past one hundred years. 
We are not under oppression or occupation. We elect our leaders ourselves. The 
Fundamental Law provides the balance for, and defines the boundaries of our individual 
and collective freedom and responsibility. The people’s freely-elected representatives 
create our laws. [--] Now we can act and create; this is the time to be brave, to carry on 
and to persevere; this is the time to move forward with purpose and self-confidence. 
Because this is the time when we may finally build what we think of as a civic Hungary, 
civic consolidation, a national Christian era, Hungary itself. (Orbán 2016b.) 

Kun kommunismin aikaan ylikansallista valtaa edusti kommunistinen internationalismi, liberaalilla 

aikakaudella Unkarin suvereniteettia heikensivät vasemmistoliberaalit, jotka luovuttivat 

sisäpoliittista valtaa erityisesti Kansainväliselle valuuttarahastolle vastineeksi taloudellisesta tuesta. 

Fidesz on kuitenkin onnistunut saamaan Unkarin talouden niin vahvaan nousuun, että maa on 

voinut irrottautua IMF:n vallasta ja voinut alkaa kehittää itsenäistä talouspolitiikkaa, jolla irrottautua 

globaalin uusliberalismin vaikutuspiiristä. Nyt ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan, 

Unkari voi tehdä vapaasti itseään koskevia taloudellisia päätöksiä: 

Don’t forget, before 2010 the socialist governments hooked Hungary to an IMF life 
support unit. The trouble with life support machines is that while there’s no doubt that 
they aid survival, the patient is physically tied to them. After 2010 we managed to solve 
this problem, and as a result Hungary achieved a breakthrough in perhaps the most 
important aspect of strength: financial independence. (Orbán 2017a.) 

Suvereniteetin lisäksi Unkarin vahvuutta lisää Orbánin mukaan kansallinen yhtenäisyys sekä 

varmuus unkarilaisen kansan jatkuvuudesta. Fideszin hallintokaudella ulkounkarilaisten asemaa on 

vahvistettu ja avioliittojen määrä sekä syntyvyys ovat taas nousussa, mikä on loiventanut Unkarin 

väkiluvun laskua. Unkarin kristitylle kulttuurille ja perinteille rakentunut kansallinen identiteetti on 

voimistunut ja johtanut ymmärrykseen siitä, että yksilölliset tavoitteet voidaan saavuttaa vain 

kohtaamalla Unkarin osakseen saamat koettelemukset yhtenäisenä kansallisena rintamana: 

Thanks are due to those who have recognised that only together can we be successful – 
or, more accurately, only if we cry together and laugh together. And thanks are due 
many times over to those who have recognised that each of us can only realise our 
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individual plans if we face the world together as a single country and face the trials of 
Hungarian life as a single nation. To put it more briefly: thanks are due to you! Please do 
not forget that in unity there is strength, but in division there is weakness. (Orbán 
2019b.) 

 Kaiken kaikkiaan Unkari on saatu lopultakin takaisin jaloilleen ja kuilu niin länsi-Euroopan kuin maan 

kommunistista aikakautta edeltäneen kehityksen välillä kutistuu jatkuvasti. Orbánin mukaan Unkari 

ei ole vielä kuitenkaan maalissa ja tulevaisuudessa riittää paljon tehtävää. Unkarilla on potentiaalia 

vielä paljon parempaankin taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen, eikä maan 

uudistaminen sitä varten ole vielä läheskään valmis. Narratiivissa Orbán tuokin esiin, että Fideszin 

tavoitteena on onnistua nostamaan Unkari yhtä vahvaan kukoistukseen kuin toista maailmansotaa 

edeltävänä aikana. Tämän tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että Unkari voi seurata 

omaa polkuaan ja pysyä unkarilaisena:  

A precondition of all future plans is that we are free to follow our own path. Only 
independent nations which are not at the mercy of others can follow their own paths. [-
-] I believe that we Hungarians have a future if we remain Hungarian: if we cultivate the 
Hungarian language, defend our Christian and Hungarian culture, and preserve 
independence and Hungarian freedom (Orbán 2018c.) 

 

6.2 Liberaali demokratia jatkumona kommunistille 

internationalismille 

Nujerretussa edistystarinassa Fidesz on siis saanut Unkarin kehityksen jälleen nousuun mutta nyt 

maan illiberaalilla aikakaudella saavutettu hyvä yhteiskunnallinen tilanne sekä tulevaisuus ovat 

jälleen vaarassa: 

All of this is now in danger. The financial stability we have worked so hard for is in 
danger. The only recently evident closing of the gap between us other economies is in 
danger. Our nationally-oriented foreign policy – which has been built with such 
painstaking attention to detail – is in danger. Restored public order and public security 
free of terrorist threats are in danger. And our national culture – which is slowly finding 
its feet once again – is also in danger. What is more, not only does this danger threaten 
the things which we have, but also the things which we may have in the future: our 
prospects; the possibility of a promising future; and our children’s expanding European 
potential, which is only beginning to unfold. (Orbán 2016b.) 

Syyksi tälle uhalle Orbán nimeää narratiivissa George Sorosin muodostaman liberaalin verkoston, 

joka toimii hänen mukaansa niin Länsi-Euroopan ja EU:n poliittisen eliitin, Yhdistyneiden 

kansakuntien, kotimaisen opposition sekä kansainvälisten järjestöjen takana. Tämän liberaalin 
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verkoston tärkeimmiksi tavoitteiksi Orbán esittää valtioiden suvereniteetin viemisen, niiden 

kristityn kulttuurin tuhoamisen sekä siirtymisen ylikansalliseen aikakauteen: 

They are advocating a world without nations again, they want open societies, and they 
are fabricating a supranational world government. And again we have here those who 
wiped away our traditions, and would flood our countries with an alien culture. Thirty 
years after the fall of communism, on the eve of a pan-European parliamentary election, 
Europe finds itself in the position that we must stand up again for our Hungarian identity, 
for our Christian identity, protect our families and communities, and also protect our 
freedom. (Orbán 2019b.) 

Orbán selittää Sorosin verkoston tavoitteita liberaalin demokratian ideologialla, jonka 

maailmankuva on ristiriidassa illiberaalin demokratian kanssa. Narratiivissa Orbán kuvaa, kuinka 

Euroopan poliittisessa ajattelussa on vuosisatoja ollut kaksi kilpailevaa käsitystä 

maailmanjärjestyksestä – kansallisvaltioiden ja niiden välisen yhteistyön varaan rakentuva 

järjestelmä sekä ylikansallinen järjestelmä, jossa kansakunnat yhdistetään yhden hallinnon 

alaisuuteen: 

Let us state that for hundreds of years in European political culture there have been two 
basic concepts related to views on what is the right world order. The correct one of these 
concepts for world order is that in the world there are separate, free states – preferably 
states formed by nations – and that these follow their own paths, and create a system 
of cooperation accompanied by the least conflict and most common good for all. The 
other view says that there must be a power, a principle, under which the peoples of 
Europe or the multitude of peoples of the world can be united. There is a need for such 
a system, and this system for uniting peoples is always created and maintained by a 
supranational force. The first of these can be called a national conception, and the 
second can be called an imperial conception. (Orbán 2019a.) 

 Vuosikymmenten ajan uskoa ylikansalliseen järjestelmään edusti kommunismi, joka pyrki 

kommunistisen internationalismin voimin yhdistämään maailman kansat alaisuuteensa: 

For a long time, the idea that the right order for the world is for it to be subordinated to 
a single idea – and that therefore the peoples of the world should be subordinated to a 
single system of governance – was the prerogative of the communists: it was socialist or 
communist internationalism. (Orbán 2019a.) 

Kommunististen järjestelmien kaaduttua, ideologian jättämän tyhjiön täytti liberaali demokratia. 

Orbánin mukaan sekä kommunismin että liberaalin demokratian pyrkimystä ylikansalliseen 

hallintoon ja universalismiin selittää niiden ajatus historian lopusta. Molemmissa ideologioissa 
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uskotaan, että historialla on jokin tietty tavoite tai päätepiste, jonka tunnistaminen ja sitä kohti 

pyrkiminen on politiikan tehtävä: 

If we approach this question philosophically, from the perspective of political 
philosophy, we know the mindset which asserts that history has a goal, and it’s our task 
to recognise this and assist history towards this preordained goal. This was communist 
logic, more or less; but today similar things are said by progressive liberals. (Orbán 
2019a.) 

Kommunismissa historian päätepisteenä pidettiin kapitalismin syrjäyttämistä kaikkialla maailmassa, 

jonka saavuttamiseksi kommunistinen ideologia pyrki ideologiseen hegemoniaan. 2010-lukua on 

puolestaan hallinnut Orbánin mukaan eräänlainen liberaalin demokratian zeitgeist, jossa liberaali 

demokratia on ollut ainoa tulkinta demokratiasta. Poliittisen kamppailun seurauksena liberaali 

demokratia on viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana saavuttanut hegemonisen aseman ja 

onnistunut työntämään syrjään muut tulkinnat demokratiasta: 

It is worth noting that in Europe thirty years ago there was socialist or social democracy, 
there was still Christian democracy, and there was liberal democracy. But as a result of 
political struggle, liberals reached a position in which it was said that everyone should 
now be a liberal democrat: there can be no distinct socialist interpretation of 
democracy, like the socialist parties created long ago; and there can be no distinct 
Christian democratic interpretation. And even if something like that exists, in essence it 
cannot be different from a liberal interpretation of democracy. (Orbán 2019a.) 

Sen kannattajat uskovatkin, että liberalismi edustaa historian päätepistettä ja jotain, johon kaikki 

valtiot vääjäämättä tulevat päätymään: 

They think that humanity is now moving beyond the nationalist or nation-centred and 
Christian-centred era, and that humanity must be led into a post-nationalist and post-
Christian era. Therefore they think that a new universal model of humanity is needed: 
the model that is found in liberal democracy. (Orbán 2019b.) 

Orbán kuvaa, kuinka liberaalin demokratian pyrkimys universalismiin hävittää valtioiden väliset rajat 

ja niiden kulttuurit, kun ihmisistä muodostetaan yksi yhtenäinen kansakunta. Narratiivissa Sorosin 

liberaali verkosto saakin roolin eräänlaisena Neuvostoliiton johtaman kommunistisen imperiumin 

perillisenä, joka pyrkii alistamaan Euroopan ja lopulta koko maailman ideologisen hegemoniansa 

alle: 

Thirty years ago we thought that we had consigned the communist way of thinking – 
which advocated the end of nations and a supranational world – to the dustbin of 
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history. It seems that we were wrong. Today the slogan is the same: “The Internationale 
shall be the human race!” (Orbán 2019b.) 

Narratiivissa Orbán kuvaa liberaalia demokratiaa lähes uskonnon kaltaisena aatteena, joka uskoo 

tuovansa pelastuksen, rauhan ja vaurautta koko ihmiskunnalle. Tästä ajatuksesta on muodostettu 

opinkappale, jonka pohjalta Euroopan liberaali eliitti päättää jumalan lailla, mikä on hyväksyttävää 

ja mikä on soveltumatonta sen aatteisiin. Käytännössä liberaali demokratia siis tarjoaa vastauksen 

kaikkiin kysymyksiin ja ohjaa, miten ihmisten tulee ajatella elämästä: 

So today, European liberals are the ones who believe that in their hands they have a 
theoretical system that will bring salvation, peace and prosperity to all humanity. They 
hold a universal model in their hands. This has been formed into a thesis, and in 
European politics today this liberal thesis tells us what and how one should think, what 
is appropriate and to be supported, what should be rejected, and what is incompatible 
with liberal ideas. It will tell you how to think about the most basic facts of life. (Orbán 
2019a.) 

Se ei Orbánin mukaan kuitenkaan kykene hyväksymään ideologiastaan poikkeavaa ajattelua, sillä 

universaalia pelastusta ajava ideologia voi olla vahva ja validi vain, mikäli se on absoluuttinen ja totta 

ilman poikkeuksia. Pyrkimys universaalisuuteen ei näin voi hyväksyä sen opeista poikkeavaa 

ajattelua tai sen vastustamista, sillä ne vievät pohjan sen ideologialta: 

The problem is that in politics any such theory promoting universal salvation is only 
strong and valid if it is absolute. The universal will cannot tolerate a single people that is 
unyielding – no matter how small that people might be. Therefore, when the ideology 
of universal salvation and peace encounters resistance, it responds to this conflict not 
with argument, but with hatred. Because in its way of thinking the model offered to 
humanity is valid and true only if it is true without exception. (Orbán 2019a.) 

Tässä narratiivissa liberaalin ja illiberalin demokratian vastakkainasettelu rakentuukin nimenomaan 

oikean maailmanjärjestyksen ympärille. Orbán kuvaa liberaalia demokratiaa progressiivisena 

aatteena, jonka seuraukset Euroopalle ovat tuhoisat. Liberaalia demokratiaa puolustava 

vasemmisto pyrkii luomaan Euroopasta ylikansallisen maanosan, josta on kitketty pois niin 

maanosan perinteinen kristillinen kulttuuri kuin kansalliset identiteetit ja kansallisvaltiot: 

“This is how the European Left has become the advocate of speculators, world 
citizenship, world government and, most recently, of global migration, taking on the role 
of the gravedigger of nations, the family and the Christian way of life.” (Orbán 2019a). 

Illiberaalilla demokratialla pyritäänkin Orbánin mukaan puolustamaan kaikkea, minkä liberaali 

demokratia on hylännyt: kristinuskosta juontuvaa eurooppalaista elämäntapaa ja kulttuuria, 
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kansallisvaltioita sekä perinteistä perhemallia. Narratiivissa Orbán kuvaa koko Euroopan 

rakentuneen niiden varaan ja tarjoavan realiteetit elämälle. Liberaalin demokratian tuhoisuus 

juontaakin osittain siitä, että se hylkää nämä historiasta ja kulttuurista juontuvat realiteetit. 

Hylätessä kristillisyyden moraalisen ohjenuorana ja rakentaessaan tulevaisuutta realiteettien sijaan 

ideaaleille, ei liberaalilla demokratialla voida Orbánin mukaan rakentaa mitään kestävää: 

Realities are historical, cultural, demographic and geographical. It is perhaps not too late 
for us to understand that realities are not limits on freedom. The lesson which we are 
learning now is that freedom cannot exist in opposition to reality; without reality, the 
most there can be is political delirium and political intoxication. We may well build our 
world on our desire for the noblest ideals, but if it is not based on realities it can only 
ever remain a desire. When one stands in opposition to reality there is neither individual 
advancement, nor communal advancement; there is only failure, disappointment, 
bitterness, and finally cynicism and self-destruction. (Orbán 2016b.) 

Narratiivissa illiberaali demokratia hylkää myös ajatuksen historian päättymisestä liberaalin 

demokratian voittoon: 

But, Ladies and Gentlemen, History didn’t read what all those clever people wrote. It 
didn’t read that History itself is at an end, that its channel and direction of flow have 
been predetermined, and that it may only flow between well-built dike walls. [--] It took 
a sharp turn, broke through and swept away the carefully designed dikes and departed 
from its predetermined course. Yes, ladies and Gentlemen, this is another clear 
indication that History is us – not just in Hungary, but throughout Europe. In our flesh-
and-blood selves, with our thoughts and ideas, plans and hopes, we do not like – and 
will not allow – others to tell us or decide for us why we are on this Earth, how, why and 
what we should or shouldn’t do, or should or shouldn’t think. (Orbán 2017b.) 

Sen sijaan se uskoo, että jokaisen ihmisen ja sukupolven on toteutettava omaa määrättyä 

tehtäväänsä maailmassa. Orbánille tämä ajatus merkitsee Unkarin vahvistamista taistelemalla 

liberaalia hegemoniaa ja sen internationalismia vastaan: 

“I have to say that we will spend the fifteen years ahead of us on the mission of our 
generation: to turn against the liberal zeitgeist and liberal internationalism. Because this 
is the only way we can strengthen Hungary.” (Orbán 2019a.) 

Orbán kuvaa narratiivissa, kuinka Unkari on vuodesta 2010 ollut Sorosin liberaalin verkoston 

harjoittaman poliittisen takaa-ajon uhri ja maa on kokenut jatkuvaa mustamaalaamista, kritiikkiä ja 

hyökkäyksiä Länsi-Euroopan poliittiselta eliitiltä sekä liberaalilta medialta. Hänen mukaansa Unkarin 

illiberaalin järjestelmän demokraattisuus on toistuvasti kiistetty ja maa on leimattu aiheettomasti 

jopa autokratiaksi. Orbán kuvailee, kuinka maata vastaan käytetty kieli on ollut aggressiivista ja se 
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on jatkuvasti joutunut puolustamaan luomaansa poliittista järjestelmää, perustuslakiaan sekä 

asemaansa niin Euroopan unionissa kuin kansainvälisellä areenalla: 

I could also say that we’ve lived through the last nine or ten years with a bricklayer’s 
trowel in one hand and a sword in the other. We needed to build while at the same time 
continuously fighting, because – and this is the story of our past ten years – we’ve 
continuously needed to fight against the questioning of the international acceptance of 
the national system; and we’ve had to repel attacks which have sought to question the 
international acceptance of the national system we’ve developed. (Orbán 2019a.) 

Orbán selittää Unkarin ja sen esimerkkiä seuranneiden Keski-Euroopan valtioiden kohtaamia 

hyökkäyksiä ja vihaa sillä, että ne ovat haastaneet liberaalin hegemonian ja vieneet pohjan sen 

uskolta universalismiin ja asemaansa historian päätepisteenä. Narratiivissa Unkari onkin illiberaalilla 

demokratiallaan onnistunut kyseenalaistamaan ajatuksen liberaalin demokratian universalismista 

ja osoittamaan, ettei valtion menestyäkseen tarvitse olla liberaali. Tämä ei kuitenkaan käy Sorosin 

liberaalille verkostolle, jonka näkökulmasta Unkari ja sen esimerkkiä seuraavat valtiot seisovat 

universaalin hyvän tiellä ja estävät liberaaleja saavuttamasta poliittisia tavoitteitaan puolustaessaan 

suvereniteettiaan ylikansallista maailmanhallintoa vastaan: 

Even a little stubbornness cannot be tolerated, because if there’s a little stubbornness 
it shows that other forms of organisation or community organisation can exist; and then 
the doctrine of universal salvation will be proved to be false. And if Hungary, Poland, 
Austria, Italy and the Czech Republic still insist on their own conception, it is unbearable, 
it is intolerable: they are not simply to be fought against, but to be hated, because they 
stand opposed to the universal human good. (Orbán 2019a.) 

Kun Unkarissa illiberaali järjestelmä on luopunut avoimesti liberaalista demokratiasta ja sen 

tavoitteista, pyrkii Orbánin mukaan Sorosin verkosto nyt vaikuttamaan maan sisäpolitiikkaan: 

You can see that both the Brussels bureaucrats and George Soros have a vested interest 
in weakening Central Europe, as today the primary obstacle to implementation of the 
Soros plan is that on Hungary’s southern borders we closed the migrant land routes 
leading to Europe. Then the Serbs also closed their southern borders, and so did the 
Macedonians. With support from the V4, we are the obstacle to implementation of this 
plan. There are therefore forces in Europe which want to see a new government in 
Hungary replacing the current Hungarian government, because this is how they could 
most seriously weaken the V4. (Orbán 2017a.) 

 Narratiivissa Orbán esittää Sorosin sekaantuvan Unkarin sisäpolitiikkaan tukemalla niin liberaaleja 

oppositiopuolueita kuin kansalaisjärjestöiksi naamioituja poliittisia aktivisteja. Niiden rahoituksen 
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hän väittää tulevan Sorosin perustamalta Open Society Foundationilta, eivätkä ne siis edusta 

unkarilaisia vaan liberaalin eliitin intressejä: 

And in 2017 we will also need to take up the struggle against international organisations’ 
increasingly strong activists. In addition, in 2018 there will be elections in several 
countries – including here at home. It is a problem that foreign funding is being secretly 
used to influence Hungarian politics. (Orbán 2017b.) 

Sorosin lonkerot ulottuvat narratiivissa myös Euroopan unioniin, jonka liberaali eliitti on pyrkinyt 

kaventamaan niin Unkarin kuin yleisesti jäsenmaidensa suvereniteettia. Orbán esittää unionin 

riisuvan jatkuvasti jäsenvaltioiden suvereniteettia heikentämällä näiden mahdollisuutta valvoa 

rajojaan ja keskittämällä itselleen yhä enemmän toimivaltaa maahanmuuttoon liittyen: 

This is how it is: there is a Soros plan. It comprises four points. [--] The third point in the 
Soros plan is that the migrants arriving on the continent will have to be distributed 
among the countries of Europe as part of a mandatory and permanent mechanism. The 
fourth point is that a European immigration agency should be set up which will take all 
the decision-making powers related to migrant affairs away from the nation states and 
raise them to the level of Brussels. (Orbán 2017a.) 

Orbánille maahanmuutto edustaa valtioiden tulevaisuuden kannalta niin keskeistä kysymystä, että 

siitä päätettäessä on kuunneltava kansalaisten mielipidettä. Hänen mukaansa valtaosa 

eurooppalaisista ei halua ottaa kotimaihinsa lisää maahanmuuttajia, Maahanmuuton sijaan 

eurooppalaiset haluavat puolustaa maanosan perinteistä, kristinuskon varaan rakentunutta 

kulttuuria. Toistaiseksi vain unkarilaiset ovat kuitenkin voineet ilmaista mielipiteensä asiasta, kun 

nämä ovat saaneet äänestää unionin pakolaiskiintiöistä ja heitä on konsultoitu unionin 

maahanmuuttopolitiikan linjoista: 

Only the people of Hungary have been able to state their views on migration so far. We 
have an opportunity before us: the whole of Europe can do so now. We can argue all 
day about the possible kinds of democracy – liberal, illiberal or Christian – but one thing 
is certain: what cannot be left out of the equation of democracy is the demos, the 
people. (Orbán 2019b.) 

Euroopan unionin eliitti ei kuitenkaan ole piitannut Unkarissa järjestetystä kansaäänestyksestä ja 

konsultoinneista, joiden mukaan unkarilaiset eivät halua vastaanottaa maahan turvapaikanhakijoita 

vaan haluavat säilyttää Unkarin unkarilaisten valtiona. Sen sijaan eliitti on vedonnut unionin 

jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden periaatteeseen pakottaessaan ne vastaanottamaan 

turvapaikanhakijoita vastoin kansan tahtoa. Orbán pitääkin unionin eliitin vaatimusta avoimesta 
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maahanmuuttopolitiikasta keinona, jolla jäsenmaiden väestö olisi helpommin muokattavissa 

liberaalin ideologian mukaiseksi: 

And if the poor, slowly-awakening citizens do after all dig in their heels, they’ll be 
flooded with a few million migrants: “If these fuddy-duddies in Europe, who are 
unwilling or unable to shake free of their Christian roots and patriotic feelings, won’t 
take heed, then let’s dig deeper and replace the subsoil of European life. Let masses of 
people from different religious backgrounds – who have been raised with different 
morals and different traditions, and who have no idea about Europe – come and teach 
us a lesson”. (Orbán 2017b.) 

Orbán esittää narratiivissa valtion kulttuurisen identiteetin juontuvan etnisyydestä. Mikäli valtion 

etninen koostumus muuttuu, muuttaa se myös välttämättä sen kulttuurista identiteettiä: 

However much of a taboo one is breaking by saying it, there is no cultural identity in a 
population without a stable ethnic composition. The alteration of a country’s ethnic 
makeup amounts to an alteration of its cultural identity. (Orbán 2017a.) 

Narratiivissa Orbán siis esittää ajatusketjun, jossa maahanmuutto muokkaa valtion etnistä 

koostumusta ja sen myötä myös kulttuurista identiteettiä. Kun valtion kulttuurinen identiteetti 

heikentyy ja muuttuu maahanmuuton vaikutuksesta, on sen asukkaat näin paljon helpompi saada 

luopumaan kansallisesta identiteetistään ja asettumaan osaksi etnisesti ja kulttuurisesti sekoitettua 

universaalia kansakuntaa: 

And I realised that from their point of view, from the viewpoint of the Soros types, we 
indigenous people who have our own countries, our own culture and our own religion – 
things for which we will fight tooth and nail – are individuals beyond redemption, who 
cannot be transformed. From their viewpoint, migrants are indeed better raw material 
to work with. (Orbán 2018c.) 

6.3 Länsi-Eurooppa varoituksena tulevaisuudesta 

Orbán käyttää narratiivissa Länsi-Eurooppaa esimerkkinä eräänlaisesta dystooppisesta 

tulevaisuudesta, joka on seurausta liberaalin demokratian universalismista ja maahanmuuton 

hyväksymisestä. Rappiotarinassa luodaankin Länsi-Euroopan esimerkillä varoitus siitä millainen 

tulevaisuus Unkaria odottaa, mikäli se antautuu Sorosin verkoston tavoitteille.  

Narratiivissa Länsi-Euroopan liberaali poliittinen eliitti on jo vuosikymmeniä harjoittanut löysää 

maahanmuuttopolitiikkaa, jonka myötä maahanmuuttajien osuus alueen väestöstä on kasvanut 

nopeasti. Maahanmuuttajilla Orbán viittaa narratiivissa pääasiassa islaminuskoisista valtioista 
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muuttaneisiin ihmisiin sekä Euroopan ulkopuolelta saapuneisiin pakolaisiin. Hänen mukaansa Länsi-

Euroopan poliittinen eliitti on naamioinut todelliset pyrkimyksensä muokata Eurooppaa esittämällä 

maahanmuutto ratkaisuna vastata alueen työikäisen väestön supistumiseen. Eliitin mukaan 

maahanmuuttajien oli tarkoitus paikata monien alojen työvoimapulaa, millä väitettiin olevan 

positiivinen vaikutus talouteen. Maahanmuuton seuraukset osoittautuivat kuitenkin päinvastaisiksi, 

kun maahanmuuttajia ei ole onnistuttu integroimaan yhteiskuntaan. Orbán esittää, kuinka Länsi-

Eurooppaan on syntynyt maahanmuuttajien rinnakkaisyhteiskuntia, joissa heitä ei ole onnistuttu 

työllistämään.  

The reality is that they will not provide the supply of labour needed by the factories of 
Western Europe. Facts show that, across entire generations, the unemployment rate is 
much higher – sometimes several times higher –among those born outside Europe.  The 
reality is that we are unable to use the Muslim world to solve the demographic problems 
of an undeniably shrinking and ageing Europe, without losing our way of life, our security 
and ourselves. (Orbán 2016b.) 

Rappiotarinassa maahanmuutolla onkin ollut vain negatiivisia seurauksia länsieurooppalaisille 

valtioille ja niiden kansalaisille. Syy sille ei kuitenkaan ole narratiivissa varsinaisesti 

maahanmuuttajien, sillä Orbánin mukaan nämä pyrkivät vain toimimaan oman parhaansa mukaan 

pakenemalla konflikteja sekä näköalatonta tulevaisuutta. Sen sijaan syy on liberaalin eliitin, joka 

päästää heidät Eurooppaan ideologisista syistä: 

Although emergencies do not favour nuanced thinking – and refined feelings even less 
– it is hardly the migrants whom we should be so angry with. The majority of them are 
also victims: victims of their countries’ collapsing governments, victims of bad 
international decisions, victims of people smugglers. They are doing what they see as 
being in their own interests. The problem is that we Europeans are not doing that which 
would be in our own interests. [--] We keep in mind the most important rule when 
offering help: if we help them here, they will come here; if we help them there, they will 
stay there. Instead of heeding this rule, Brussels has started to encourage those living in 
the poorer and less fortunate parts of the world to come to Europe and to change their 
lives for something different. (Orbán 2016b.) 

Orbán kuvaa maahanmuuton vaikuttavan negatiivisesti myös talouteen, kun sen aiheuttamien 

kustannusten hoitoon käytettyjen menojen osuus kasvaa ja on näin pois muusta budjetista.  Lisäksi 

maahanmuutto ja heikko integroituminen johtavat turvattomuuteen, kasvaneeseen rikollisuuteen 

sekä terrori-iskuihin:  

“Migration boosts crime – in particular, crimes against women – and spreads the disease 
of terrorism among us.” (Orbán 2019b.) 
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Narratiivissa Orbán maalaa kuvaa Euroopasta, jonne muuttoliike lisääntyy edelleen Lähi-idän ja 

Afrikan väestönkasvun sekä poliittisen epävakauden myötä. Samaan aikaan syntyperäisten 

eurooppalaisten väestönkasvu heikentyy, mikä pienentää kristittyjen osuutta väestöstä. Mikäli 

kehitys jatkuu samanlaisena, on enemmistö Länsi-Euroopan suurkaupunkien asukkaista pian 

islaminuskoisia. Länsi-Eurooppaa kehittyy nopeasti niin sanotuksi maahanmuuttajavyöhykkeeksi, 

jossa perinteiset kansat ja niiden kulttuurit sekoittuvat vieraiden kulttuurien kanssa: 

“Day by day their cultural foundations are being transformed, the population raised in a 
Christian culture is declining, and the major cities are undergoing Islamisation. [--] 
Western Europe has become an immigrant zone and a world of mixed populations.” 
(Orbán 2018c.) 

Maahanmuuton lisääminen Euroopan ulkopuolelta johtaa näin tilanteeseen, jossa kristinuskoon ja 

siitä juontuvaan kulttuuriin perustuneiden eurooppalaisten valtioiden identiteetti ja kansat 

muuttuvat tunnistamattomiksi. Länsi-Euroopan väestö sekoittuu sen ulkopuolisten kansojen kanssa 

ja alue suuntaa kohti ennustamatonta tulevaisuutta, kun kristinuskon varaan rakentuneiden 

kansallisten kulttuurien perustat muuttuvat: 

Those who decide in favour of immigration and migrants – to whatever end they may 
do so – are in fact creating countries with mixed populations. The historical traditions of 
these countries are coming to an end, and a new world is unfolding. [--] Those of my age 
will live to see the rapid transformation of what were once great Christian countries. 
(Orbán 2019b.) 

6.4 Illiberalismi kansallisvaltioiden puolustajana 

Narratiivi kääntyy kontrollitarinaksi Orbánin kertoessa, miten Unkarin ja muun Keski-Euroopan on 

vielä mahdollista pelastautua liberaalilta universalismilta ja maahanmuuton tuhoisilta vaikutuksilta. 

Kontrollitarina saa Stonen (1997) salaliittotarinaa myötäileviä piirteitä, kun Orbán kertoo liberaalin 

eliitin ajaneen Sorosin johdolla omaa agendaansa vastoin eurooppalaisten tahtoa ja välittämättä 

siitä, millaisia seurauksia maahanmuutolla Euroopalle on. Kontrolli maahanmuuttoa ja liberaalia 

universalismia vastaan on Orbánin mukaan kuitenkin mahdollista ottaa takaisin niin kansallisella 

kuin kansainvälisellä tasolla.  

Kansallisella tasolla Orbán kuvaa Fideszin ainoana toimijana, joka voi turvata Unkarin 

suvereniteetin, kristillisen kulttuurin sekä maan kehityksen. Oppositiopuolueet toimivat Orbánin 

mukaan osana Sorosin verkostoja ja seisovat kansallisen edun tiellä ollessaan valmiina avaamaan 

rajat maahanmuuttajille: 
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In contrast to this, the opposition in Hungary openly states that they’ll dismantle the 
fence and let immigrants into the country. They will agree to the full and mandatory 
distribution of migrants in Europe, and in this sense they’re ready to consign Europe to 
a new European future with a mixed population. (Orbán 2017a.) 

Oppositio ei myöskään ole halunnut ottaa huomioon kansan mielipidettä maahanmuutosta 

vastustaessaan kansallista konsultointia Euroopan unionin pakolaiskiintiöistä. Päinvastoin, se on 

valmis siirtämän lisää valtaa Euroopan unionille ja vähentämään unkarilaisten mahdollisuutta 

vaikuttaa kotimaansa kannalta elintärkeisiin kysymyksiin sekä sen tulevaisuuteen.: 

We take the view that Brussels must restore to us the powers which they have taken 
from us by stealth – and which, I think, they swindled from us illegally. By contrast, the 
opposition – whether the socialists, the far right or the liberals – all say that we must 
give Brussels more power, because on the big questions there are only European 
solutions, common European solutions. This means that they want to hand over to 
Brussels increasing power over the direction of the country. (Orbán 2017a.) 

Mikäli oppositiopuolueet pääsisivät valtaan Unkarissa ja Euroopan unionissa, avaisivat ne rajat 

maahanmuuttajille ja tuhoaisivat kaiken Fideszin tekemän työn Unkarin pelastamiseksi. Näin Orbán 

esittää Fideszin äänestämisen myös tulevaisuudessa äänenä unkarilaisten suvereniteetille sekä 

maan kehittymiselle: 

[--] all I’ll say is that if the Hungarian civic, national, Christian forces don’t win the next 
election, we could lose everything that over the past few years Hungary has worked so 
hard for – with blood, toil, tears and sweat. And this means, Ladies and Gentlemen, that 
for the Hungarians, in Hungary, an era could return which is one of destruction, rather 
than of building. One shouldn’t forget that to build something is a difficult process which 
takes a long time, while destroying something is easy and can be achieved quickly. I can 
now tell you objectively that not since the Treaty of Trianon has Hungary been as close 
as it is today to regaining its strength, prosperity and prestige as a European country. 
And not since Trianon has our nation been as close as it is today to regaining its self-
confidence and vitality. And I’m also certain that if Hungary once again has a government 
that serves foreign, global interests, the Hungarians could again lose this historic 
opportunity – not just for a single election cycle, but for decades. (Orbán 2017a.) 

Fideszin äänestämisen lisäksi keinona vähentää Sorosin verkostojen vaikutusvaltaa Unkarissa, 

Orbán listaa maahanmuuttoon liittyvän lainsäädännön kiristämisen, rajavalvonnan vahvistamisen 

sekä kansalaisjärjestöjen läpinäkyvyyttä lisäävän Stop Soros -lakipaketin.  Oppositiopuolueiden 

lisäksi myös useat kansalaisjärjestöt pyrkivät toteuttamaan Sorosin tavoitteita helpottamalla 

maahanmuuttajien pääsyä Unkariin vastoin kansan tahtoa: 
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We are not talking about non-governmental organisations fighting to promote an 
important cause, but about paid activists from international organisations and their 
branch offices in Hungary. This is the transnational empire of George Soros. [--] They are 
working to divert the Hungarian parliament and the Hungarian government from the 
path that has been determined by the people. (Orbán 2017b.) 

Stop Soros -lakipaketissa puolueen tarkoituksena onkin lisätä kansalaisjärjestöjen rahoituksen 

läpinäkyvyyttä, jotta Sorosin verkoston osana toimivat poliittiset aktivistit tunnistetaan, eivätkä ne 

voi vaikuttaa Unkarin sisäisiin asioihin.  

Vaikka työikäinen väestö vähenee muun Euroopan tavoin myös Unkarissa, hylkää Orbán 

maahanmuuton ratkaisuna sille. Narratiivissa toistuu ajatus maahanmuutosta kansallisen 

itsearvostuksen puutteena, mikä johtaa lopulta koko kansakunnan tuhoutumiseen kansojen 

välisessä kilpailussa. Unkarin väestökato tuleekin pysäyttää maahanmuuton sijaan nostamalla 

syntyvyyttä. Vaikka valtio ei voi suoraan vaatia naisia hankkimaan enemmän lapsia, on sen Orbánin 

mukaan harjoitettava perheystävällistä politiikkaa ja luotava lapsiperheitä tukeva yhteiskunta. Näin 

voidaan pyrkiä siihen, että unkarilainen kansa ei häviä maailmasta vaan jatkaa olemassaoloaan myös 

tulevaisuudessa: 

I believe that families form the unifying backbone of the entire country. I believe that 
everyone who commits to having children should be given all the support possible. I 
believe that mothers must be respected and honoured. And I believe that if we do just 
this, then in the Carpathian Basin there will be more of us Hungarians, rather than fewer. 
(Orbán 2018b.) 

Länsi-Eurooppaa ei ehkä voida enää pelastaa mutta illiberaalilla demokratialla ja eurooppalaisten 

valtioiden suvereniteetin puolustamisella Unkari ja muu Keski-Eurooppa voivat vielä välttää saman 

kohtalon: 

However, we Central Europeans still have our own future. We have our own future 
which is the continuation of the lives of our parents and grandparents, the preservation 
of the traditions of a thousand years, the protection of our economy, our families and 
our Christian culture. Such a future is also possible. To be more precise, such a future is 
possible for us. (Orbán 2019b.) 

Euroopan tasolla puolestaan tärkein kontrollin keino on Euroopan unionin muuttaminen sisältä päin 

sekä illiberaalin demokratian nostaminen vaihtoehdoksi liberaalille demokratialle 

Europarlamentissa:  
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In these elections we must demonstrate that there is an alternative to liberal 
democracy: it is called Christian democracy. [--] Christian democratic politics means that 
the ways of life springing from Christian culture must be protected. Our duty is not to 
defend the articles of faith, but the forms of being that have grown from them. These 
include human dignity, the family and the nation – because Christianity does not seek 
to attain universality through the abolition of nations, but through the preservation of 
nations. (Orbán 2018b.) 

Illiberaalia rintamaa vahvistamalla Euroopan unioni tulee lopulta irrottaa Sorosin verkoston 

vaikutuspiiristä, mikä turvaa lopulta koko mantereen tulevaisuuden: 

Now if we speak about the future of Europe, we must first state in no uncertain terms 
that in order for Europe to be able to survive and remain the Europeans’ continent, the 
European Union must regain its sovereignty from the Soros Empire. (Orbán 2017a.) 

Unionissa jäsenvaltioiden oikeutta valvoa rajojaan ja kieltäytyä vastaanottamasta 

turvapaikanhakijoita tulee vahvistaa. Narratiivissa toistuu ensimmäisen narratiivin ajatus Euroopan 

unionista, jonka tulee olla suvereenien jäsenvaltioiden yhteisö. Orbánin mukaan unionin tulee 

kunnioittaa jäsenvaltioidensa oikeutta päättää itse omasta tulevaisuudestaan eikä se voi ylittää 

toimivaltuuksiaan pakottamalla jäsenvaltioita vastaanottamaan maahanmuuttajia. Narratiivissa 

maahanmuutto sekä turvapaikanhakijoiden siirtojärjestelmä symboloivatkin laajempaa kamppailua 

Euroopan unionin luonteesta: 

The EU clearly divides into two camps: on the one side are the federalists, and on the 
other are the supporters of sovereignty. The federalists want a United States of Europe 
and compulsory resettlement quotas, while the supporters of sovereignty want a 
Europe of free nations, and will not hear of any form of quota. This is how compulsory 
resettlement quotas have become the essence and symbol of the times we now live in. 
This is important in itself, but it also encapsulates everything which we fear, which we 
do not want, and which has the potential to prise apart the alliance of European peoples. 
We cannot afford to allow Brussels to place itself above the law. We cannot afford to 
allow the consequences of madcap policies to be expanded into those countries which 
have complied with every treaty and every law – as we have done. We cannot afford to 
allow them to force us or anyone else to import the bitter fruits of their misguided 
policies. (Orbán 2016b.) 

Narratiivissa Orbán kannattaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta mutta antaa 

sille valtavirrasta eroavan tulkinnan: 

First of all, I’d like to make it clear that in European culture solidarity is not an end in 
itself, but merely a means to an end. In European culture the end to be achieved is for 
the people born into that culture to live in peace, security, freedom and prosperity, in 
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line with their own values and beliefs. This is the end, the goal of European culture. 
Solidarity is just a means to that end. (Orbán 2017a.) 

Turvapaikanhakijoiden jakaminen jäsenmaiden kesken ei Orbánin mukaan ole solidaarisuutta sen 

johtaessa valtioiden suvereniteetin ja kansallisten kulttuurin tuhoutumiseen. Sen sijaan Unkari on 

osoittanut solidaarisuutta estäessään turvapaikanhakijoiden pääsyn rajojensa kautta Schengen-

alueelle, jonka johdosta se on suojellut itsensä ohella koko Eurooppaa: 

[--] we really do have something to defend: the co-existence of Europe’s free, Christian 

and independent nations; shared roots, shared values, shared history, geographical and 

geopolitical interdependence; equality between the sexes; freedom and responsibility; 

fair competition and solidarity; pride and humility; justice and mercy. We are these 

things: this is Europe. (Orban 2016a.) 

Narratiivi jakaakin ensimmäisen narratiivin kanssa myös ajatuksen niin sanotusta todellisesta 

Euroopasta, jonka rakentuu kristinuskosta juontuvalle kulttuurille ja arvoille sekä suvereeneille 

kansallisvaltioille. Kansallisvaltioiden menestymisen takaa narratiivissa puolestaan niiden 

yhtenäisyys, kun yhteisen kulttuurin ja historian yhdistämät kansalaiset työskentelevät kansallisen 

edun puolesta. 

Kontrollitarinalla Orbán maalaa kuvaa tulevaisuudesta, jossa Fideszin illiberaalilla politiikalla 

suojellaan Unkaria ja sen kehitystä turvaamalla maan kansallinen yhtenäisyys ja suvereniteetti. 

Orbán luo narratiivin avulla kuulijalle toivoa siitä, ettei valtioiden ole pakko taipua osaksi liberaalin 

demokratian ajamaa universaalia kansakuntaa ja omaksua sen liberaalia arvomaailmaa. Tekemällä 

näkyväksi Sorosin liberaali verkosto ja puolustamalla illiberalismia sitä vastaan, voidaan Keski-

Euroopassa säilyttää kansallinen identiteetti sekä kristinuskosta juontuva perinteinen kulttuuri ja 

elämäntapa myös tulevaisuudessa. 
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7.  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämä tutkimus pyrki vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen: Millaista narratiivia Orbán 

kertoo liberaalista ja illiberaalista demokratiasta sekä niiden suhteesta? Lisäksi halusin tarkastella 

sitä, miten liberaalista demokratiasta kerrotut narratiivit legitimoivat siitä luopumista Unkarissa. 

Etsin vastauksia tutkimuskysymykseeni Orbánin vuosien 2016–2019 aikana pitämistä State of the 

Nation ja Tusványos -puheista, joissa Orbán käsittelee vapaasti Unkarin ja Euroopan poliittista ja 

yhteiskunnallista kehitystä.  

Tutkimuksessa löysin puheista kaksi narratiivia, jotka käsittelivät liberaalia ja illiberaalia 

demokratiaa. Ensimmäisessä narratiivissa Orbán kuvaa liberaalin ja illiberaalin demokratian 

suhdetta pääasiassa yhteiskunnallisen ja taloudellisen epävarmuuden sekä demokratian kautta. 

Narratiivissa liberaali demokratia esitetään aatteena, joka on luovuttanut valtioiden valtaa 

ylikansallisille suuryrityksille ja järjestöille, eikä näin kykene mahdollistamaan taloudellista 

hyvinvointia kansalaisille. Samaan aikaan siitä on kehittynyt eräänlainen epädemokraattinen 

järjestelmä, kun poliittinen eliitti pyrkii säilyttämään hegemoniansa kulttuurissa kaventamalla 

sananvapautta ja ajamalla politiikassa kansan tahdon vastaisia asioita, kuten ylikansallisuutta sekä 

perinteistä kulttuuria uhkaavaa maahanmuuttoa. Tässä narratiivissa illiberaali demokratia esiintyy 

järjestelmänä, joka on todellinen demokratia kuunnellessaan kansan tahtoa ja joka luo taloudellista 

hyvinvointia harjoittamalla itsenäistä talouspolitiikkaa.    

Toisessa löytämässäni narratiivissa liberaalin ja illiberaalin demokratian välinen suhde jäsentyy 

puolestaan niiden edustamien, toisilleen vastakkaisten maailmanjärjestysten ympärille. Orbán 

esittää liberaalin demokratian pyrkivän universaaliin hegemoniaan ja haluavan yhdistää maailman 

yhden ylikansallisen hallinnon alle. Samalla se hävittäisi kansallisvaltiot sekä niiden perinteiset 

kansat ja kulttuurit käyttäen apunaan maahanmuuttoa. Narratiivissa Orbán kuitenkin esittää valtion 

menestyksen nousevan sen suvereniteetista ja kansallisesta yhtenäisyydestä, jota ylikansallisuuteen 

pyrkivät ideologiat uhkaavat. Siksi illiberaali demokratia puolustaa suvereenien kansallisvaltioiden 

varaan rakentuvaa maailmajärjestystä ja haluaa säilyttää niiden kansallisen yhtenäisyyden sekä 

perinteiset kulttuurit.   

Erilaisista näkökulmistaan huolimatta narratiiveja yhdistää niiden rakentuminen vahvasti 

vastakkainasettelujen ympärille. Narratiivit liberaalista demokratiasta edustavat voimakkaasti 
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Stonen (1997) rappiotarinaa Orbánin kuvatessa, kuinka liberaalilla demokratialla on niin 

unkarilaisten, eurooppalaisten kuin koko Euroopan näkökulmasta pelkkiä negatiivisia seurauksia. 

Narratiiveissa liberaali demokratia esiintyykin aatteena, joka hyödyttää vain sitä kannattavaa 

eurooppalaista eliittiä sekä globaalia markkinataloutta. Tavallisille eurooppalaisille liberaali 

demokratia ei ole tuonut mitään hyvää. Päinvastoin, liberaali demokratia edustaa narratiivissa 

kaikkea kansan tahdon vastaista: kansallisvaltioiden suvereniteetin menetystä, kansallisten 

kulttuurien ja identiteettien kuolemaa sekä kasvavaa epävarmuutta taloudellisesta toimeentulosta. 

Orbánin liberaalista demokratiasta kerrottujen narratiivien viesti onkin, että vapaasti edetessään 

ideologia johtaa tuhoon. 

Illiberaali demokratia puolestaan edustaa kansaa sekä kaikkea, minkä liberaali demokratia on 

hylännyt. Se esitetään narratiiveissa vaihtoehtona liberaalin demokratian haitallisuudelle ja sitä 

kuvataankin Stonen (1997) kontrollitarinan avulla. Orbánin narratiivit illiberaalista demokratiasta 

eivät näin pelkästään kritisoi liberaalia demokratiaa vaan tarjoavat myös ratkaisuehdotuksia sen 

aiheuttamiin ongelmiin. Narratiiveissa Orbán esittää illiberaalin demokratian reseptinä niin 

kansalaisten, Unkarin kuin koko Euroopan menestykseen ja hyvinvointiin. Illiberaalin ja liberaalin 

demokratian suhde Euroopassa esiintyykin narratiiveissa eräänlaisena dualistisena hyvän ja pahan 

välisenä kamppailuna, jossa illiberalismin voitto merkitsee valoisaa tulevaisuutta.  

Narratiiveissa Unkari ja Fidesz esiintyvät protagonisteina, jotka saavat eräänlaisen 

väärinymmärretyn sankarin roolin. Sankarin apureina narratiiveissa esiintyvät muut V4-valtiot, 

joiden kanssa Unkari on liittoutunut lännen liberaalia eliittiä vastaan. Illiberaalin demokratian 

toteuttamisella ne ovat onnistuneet tarjoamaan ratkaisun niin Unkaria kuin Eurooppaa koetteleviin 

ongelmiin mutta nämä saavutukset pyritään jatkuvasti leimaamaan haitallisiksi sekä tuhoamaan 

narratiivien antagonistien toimesta. Antagonistin roolin narratiiveissa saavat käytännössä kaikki 

muut toimijat, jotka eivät kannata illiberaalia demokratiaa: Länsi-Euroopan ja Euroopan unionin 

poliittinen eliitti, kotimainen oppositio, liberaali media sekä George Sorosin perustama, liberaaleja 

arvoja edistävä Open Society Foundation rahoittamineen kansalaisjärjestöineen.  

Aineistoa analysoidessani tein havainnon siitä, että maahanmuuttovastaisuudestaan huolimatta 

Orbán ei määrittele maahanmuuttajia narratiivien antagonisteiksi. Sen sijaan maahanmuuttajat 

saavat narratiivissa passiivisen uhrin roolin hieman saamalla tavalla, kuin liberaalista demokratiasta 

kärsivät eurooppalaiset. Narratiiveissa Orbán tuo esiin, että maahanmuuttajien pyrkimys päästä 
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Eurooppaan on inhimillinen yritys paeta väkivaltaa ja näköalatonta tulevaisuutta. Liberaali eliitti on 

kuitenkin tarttunut tähän maahanmuuttajien hätään ja käyttää heitä välineenä ajaakseen omia 

ideologisia tavoitteitaan piittaamatta siitä, miten se luo negatiivisia seurauksia niin Euroopalle kuin 

maahanmuuttajille itselleen, kun näillä ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia integroitua.  

Liberaalista demokratiasta kerrotuissa narratiiveissa Orbán kritisoi yllättävän vähän aatteeseen 

perinteisesti liitettyjä piirteitä, kuten vallankäytön rajoituksia ja kansalaisvapauksia. Niiden sijaan 

liberaalin demokratian vastustaminen liittyy narratiiveissa vahvemmin Sartorin (1987, 381) 

kuvailemaan laajentuneeseen käsitykseen liberaalista demokratiasta, jossa aatteeseen liitetään 

yksilönvapauksien lisäksi muun muassa sosiaalinen liberalismi ja yhteiskunnallinen 

oikeudenmukaisuus. Liberaalin demokratian vastustamisen keskiössä näyttää näin olevan ajatus 

aatteen liian pitkälle menneestä progressiivisuudesta ja sen arvoliberalismista.  

Orbánin illiberaalin demokratian taustalla vaikuttaakin olevan vahvasti poliittinen konservatismi. 

Tutkimukseni perusteella Orbánin narratiivit myötäilevät Blokkerin (2019, 521) argumenttia siitä, 

että Unkarin illiberaalia kehitystä 2010-luvulla tulee tarkastella nimenomaan antiliberaalina 

projektina ja konservatiivisena reaktiona aikakauden liberaalia hegemoniaa vastaan. Narratiiveissa 

liberaalin demokratian rappiollisuuden pohjana toimiikin ajatus siitä, kuinka aate on hylännyt 

kristinuskon ja alkanut edistää sille pohjaavan elämäntavan vastaisia asioita, kuten moninaisia 

sukupuoli- ja seksuaali-identiteettejä sekä maailmankansalaisuutta. Huomionarvoista liberaalin 

demokratian arvoliberalismissa on Orbán väite siitä, ettei aate suvaitse kanssaan erimielisiä arvoja. 

Liberaali demokratia esitetäänkin narratiiveissa aatteena, joka pyrkii järjestelmällisesti hävittämään 

kristilliskonservatiiviset arvot ja perinteet, joille Eurooppa on rakentunut vuosisatojen ajan. 

Illiberaalissa demokratiassa liberalismi kuvataan eräänlaisena kommunistisen internationalismin 

jatkajana, joka pyrkii muuttamaan maailmaa universaalisti ja institutionaalisesti ilman moraalista 

ohjenuoraa. Tällaiset ratkaisut eivät kuitenkaan voi olla kestäviä, sillä ne rakennetaan ikään kuin 

tyhjän päälle perinteistä nousevan pohjan sijaan. Näin tutkimuksen tulokset myötäilevät Buzogányn 

ja Vargan (2019, 81) argumenttia, jonka mukaan Fidesz kokee poliittisten ongelmien ratkeavan 

parhaiten palauttamalla ne moraaliselle perustalle auktoriteetin sekä kansallisten perinteiden ja 

käytäntöjen varaan. 

Liberaalin demokratian väitetyn progressiivisuuden lisäksi huomasin analyysissani Orbánin liittävän 

aatteeseen kokemuksen poliittisen vallan siirtymisestä markkinavoimille sekä uusliberaalin 
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talouden. Narratiivien liberaaleissa demokratioissa valtiot ovat jääneet ylikansallisten yritysten sekä 

markkinatalouden vaikutusvallan alle, eikä poliittisilla päättäjillä ole tehokkaita keinoja ohjata 

taloutta. Sen vuoksi kansalaiset elävät yhä kasvavassa taloudellisessa epävarmuudessa. Liberaalin 

demokratian kritiikki näyttääkin osittain sekoittuvan globalisaation ja uusliberalismin kritiikkiin, kun 

päättäjien ei koeta kykenevän tuottamaan kaikille kansalaisilleen hyvinvointia ja luottavaisia 

näkymiä tulevaisuuteen vallitsevan talousjärjestelmän puitteissa. Narratiivit illiberalismista 

myötäilevätkin pitkälti Bluhmin ja Vargan (2019, 11–12) käsitystä, jonka mukaan V4-valtioiden 

konservatiivit haluavat vahvan valtion ohjaavan markkinataloutta niin, että se sopeutuu kansallisiin 

arvoihin ja hyödyttää ennen kaikkea kansaa ylikansallisen talouseliitin sijaan.  

Globalisaation, uusliberalismin ja arvoliberalismin kritiikin liittäminen liberaaliin demokratiaan 

näkyy myös Orbánin yhdistäessä aatteeseen pyrkimyksen universalismiin. Liberaali demokratia 

kuvataan narratiiveissa aatteena, joka vie poliittisen vallan kansallisilta päättäjiltä sekä hävittää 

maahanmuutolla kansat ja niiden perinteiset kulttuurit. Aatteen lopullisena päämääränä vaikuttaa 

narratiiveissa olevan ylikansallisen hallinnon johtama universaali ihmiskunta, jossa kulttuurit ja 

kansat ovat sekoittuneet yhdeksi homogeeniseksi ryhmäksi ja jonka arvot pohjaavat perinteiden 

sijaan tyhjälle. 

 Orbánin illiberaalin demokratian taustalla näyttääkin vaikuttavan voimakkaasti myös poliittinen 

nationalismi, kun tämä puolustaa Ignatieffin (1994, 3) kuvaamaa käsitystä maailman jakautumisesta 

suvereeneihin kansallisvaltioihin. Illiberaalissa demokratiassa kansallisvaltion menestys nouseekin 

kansallisesta yhtenäisyydestä, joka saa etnonationalistisia piirteitä torjuessaan 

monikulttuurisuuden sekä korostaessaan historiasta juontuvaa etnistä ja kulttuurista 

homogeenisyyttä. Illiberalismin maahanmuuttovastaisuus selittyykin osin sillä, että se heikentää 

valtion etnistä ja kulttuurista identiteettiä ja sen myötä kansallista yhtenäisyyttä. 

Samanlainen kansallisen suvereniteetin korostaminen tulee esiin myös narratiivien 

euroskeptisyydessä, kun Orbán vastustaa Euroopan unionin federalismia. Liittovaltiokehityksen 

sijaan unionin tulee illiberaalin käsityksen mukaan olla suvereenien kansallisvaltioiden liitto, sillä 

unionin menestys rakentuu vahvojen jäsenmaiden varaan. Unionin toimielinten liiallinen valta 

kuitenkin estää jäsenmaita tekemästä niiden erityispiirteisiin ja olosuhteisiin sopivimpia päätöksiä, 

kun ratkaisut sanellaan ylhäältäpäin. Molemmissa narratiiveissa maahanmuutto esitetään asiana, 

joka kuuluu unionin sijasta ehdottomasti kansallisen päätöksenteon piiriin. Orbán kuvaa 
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maahanmuuttoa narratiiveissa ilmiönä, jonka vaikutukset kansallisvaltioihin ovat niin suuria, että 

kansalaisilla tulee olla mahdollisuus hyväksyä tai hylätä ne.   

Liberaalista demokratiasta luopumisen tärkein argumentti sen haitallisuuden lisäksi on 

narratiiveissa kansan tahto. Analyysin perusteella Orbán näkee liberaalin demokratian vievän 

Eurooppaa systemaattisesti suuntaan, joka sotii kansan tahtoa vastaan. Toisin kuin pieni eliitti, 

kansalaiset haluavat ylläpitää kansallisvaltiota sekä niiden suvereniteettia, perinteitä ja kulttuuria. 

Orbán väittää, että kansan tahdon sijaan liberaali demokratia edistää kuitenkin ylikansallisten 

yritysten ja järjestöjen intressejä sekä niiden kanssa liittoutunutta poliittista eliittiä. Oikeastaan 

liberaalia demokratiaa ei edes voida pitää demokratiana, kun kansan ääni ei pääse kuuluviin 

päätöksenteossa ja poliittista valtaa käyttävät sen valitsemien päättäjien sijaan ei-demokraattiset 

toimijat.  

Illiberaalissa demokratiassa näyttääkin nousevan esiin ajatus eräänlaisesta suvereenista 

demokratiasta, jossa valtion poliittinen järjestelmä ja päätöksenteko on täysin sen sisäinen asia. 

Poliittisen vallan tulee kuulua kansan demokraattisesti valitsemalle hallitukselle, joka toteuttaa 

politiikassa kansalaisten tahtoa. Ulkopuolisten toimijoiden, kuten Euroopan unionin, IMF:n tai 

kansainvälisten järjestöjen ei siis tule sekaantua valtion päätöksentekoon, sillä ne eivät edusta tätä 

kansan tahtoa. Narratiiveissa Orbán luokin voimakasta vastakkainasettelua Unkarin sekä sen 

ulkopuolisten toimijoiden välille ja Euroopan unionin sekä ylikansallisten toimijoiden vallan 

kitkeminen Unkarissa esitetään keinoina lisätä demokratiaa sekä puolustaa kansan etua eliittiä 

vastaan. 

Tutkimuksessani Orbán näyttää tuovan esiin ajatusta historian lopusta ja liberaalista demokratiasta 

historian päätepisteenä. Orbán kuvaakin liberaalia demokratiaa narratiiveissa aatteena, johon on 

pitkään liitetty ajatus vääjäämättömästä kehityksestä kohti sen päämääriä. Liberaalin demokratian 

sekä sen myötä globalisaation ja uusliberalismin asemaa on pidetty pitkään niin itsestään selvinä, 

että kilpailevat aatteet ovat antaneet sille periksi: sosiaalidemokratia on taipunut uusliberaaleihin 

talousoppeihin ja hyväksyy markkinoiden niskaotteen työväenluokasta. Kristillisdemokraatit 

puolestaan eivät enää haasta liberaalin demokratian jatkuvasti etenevää arvoliberalismia vaan ovat 

luopuneet kristillisen elämäntavan puolustamisesta miellyttääkseen liberaalia mediaa sekä 

ollakseen olemassa myös tulevaisuudessa. Näin liberaalin demokratian haastamiselle ei ole ollut 

tilaa ja kanavia julkisessa keskustelussa, kun mikään toimija ei ole kyseenalaistanut sen asemaa.  
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Tutkimukseni perusteella Orbánin narratiivit kuvaavat liberaalia demokratiaa vaihtoehdottomana 

järjestelmänä, jolle ei kylmän sodan päättymisen jälkeen ole ollut todellisia kilpailijoita. Näin 

puolueet, poliittinen eliitti sekä kansa ovat ottaneet liberaalin kehityksen lieveilmiöineen 

eräänlaisena annettuna kehityskulkuna, jota vastaan on turha kamppailla. Narratiivien liberaalin ja 

illiberaalin vastakkainasettelun sydämessä onkin pohjimmiltaan kyse vaihtoehtojen tarjoamisesta 

sekä ajatus siitä, ettei liberaalin demokratian visiolle tarvitse alistua. Jos liberaalin demokratian ei 

koeta luovan riittävästi hyvää ja edustavan eurooppalaisten tahtoa, voidaan siitä luopua. Kehitys 

kohti yhä kiihtyvää globaalia markkinataloutta sekä kansallisvaltioiden ja aidon demokratian 

kuolemaa ei siis ole vääjäämätön, vaan Euroopan kurssi voidaan vielä muuttaa.  

Liberaalin demokratian kriisistä puhuttaessa kyseessä vaikuttaa tutkimukseni perusteella olevan 

kyse myös syvemmästä kriisistä, kuin pelkästä konservatiivisesta vastaiskusta liberaalille 

hegemonialle. Narratiiveissa Orbán kuvaa liberaalin demokratian aikakaudella syntyneitä ongelmia, 

joihin se ei ole kyennyt tarjoamaan riittäviä ratkaisuja. Illiberaalista näkökulmasta niin talouskriisit, 

pakolaiskriisi kuin globalisaation myötä heikentynyt kansallisvaltioiden valta ovat aitoja huolia, 

joiden ratkaisussa päättäjät ovat monen mielestä epäonnistuneet. Orbánin narratiiveissa liberaali 

demokratia kuvataankin järjestelmänä, joka on systemaattisesti epäonnistunut kuuntelemaan 

kansalaisten huolia ja vastaamaan niihin. Poliittinen ja taloudellinen eliitti ovat eriytyneet tavallisten 

kansalaisten arvoista ja todellisuudesta, eivätkä kansalaiset koe päättäjien edustavan heitä.  

Unkarin illiberaalissa demokratiassa näyttää näin olevan kyse myös pyrkimyksestä palata 

hallitumpaan maailmaan, jossa kansallisvaltioiden valtaa palauttamalla voidaan harjoittaa aitoa 

demokratiaa sekä luoda hyvinvointia tasaisemmin jakava poliittinen järjestelmä. Illiberalismin 

tutkimuksessa voisikin olla kiinnostavaa tarkastella syvemmin myös sen ajatusta suvereenista 

demokratiasta ja sen yhteyttä globalisaation ja uusliberalismin kritiikkiin. 
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