POLITIKLEXIKON
Demagog
Wat ass eigentlech genee een Demagog?
D’ Wuert „Demagogie“ gëtt oft am politeschen Discours benotzt, fir aneren eppes ze ënnerstellen.
Se wieren net éierlech, se géife mat Vereinfachunge manipuléieren oder duerch Viruerteeler opstëppelen. Demagogie setzt sech zesummen aus de griichesche Wierder dēmos, „Vollek“, an agein,
„féieren“. Volleksféierung also. Negativ ausgedréckt schwätzt ee vu Volleksverféierung. Den Demagog
spillt mat den Emotiounen, mécht onverantwortlech an eidel Verspriechen a stëppelt fir eng Atmosphär
vum Mësstrauen ze schafen.
Dowéinst schmeechelt den Demagog oft deenen, déi hien erreeche wëll. Hie benotzt vill Iwwerdreiwungen, Verzerrungen oder Vereinfachunge vu Wourechten, Verallgemengerungen a Ligen.
Zweiwel gesäit hien als Schwächt. Den Demagog féiert d’Vollek dohinner, wou hien et fir richteg hält.
Hien wëll wierklech d’Vollek féieren. Bei der Demagogie schwéngt och de Verdacht mat, dass probéiert
gëtt, d’Leit geziilt ze manipuléieren a sou fir seng politesch Agenda ze gewannen.
Am ale Griicheland hat de Begrëff Demagog nach net déi negativ Connotatioun vun haut. En Demagog
war oft einfach nëmmen ee geschéckte Riedner. De Begrëff huet allerdéngs schnell aner Bedeitunge
kritt a spéitstens zanter Ufank vum 20. Joerhonnert ass de Begrëff virun allem negativ besat. Den Nazi a
Reichspropagandaminister, Joseph Goebbels, huet 1943 eng Ried gehalen, an där en deenen Däitschen
den „totale Krich“ versprach huet. Dës Ried, wéi och seng Persoun, sinn haut nach ee vun de meeschtzitéiertste Beispiller fir Demagogie, souwéi och fir den Nazien hier Propaganda.
Och wann de Begrëff Demagogie nach heiansdo virkënnt, benotzt een haut awer meeschtens d’ Wuert
„Populismus“. (Wann s du méi iwwer Populismus wësse wëlls, fënns du eise Podcast dozou ob zpb.lu.)
Souguer an der Fuerschung gëtt et keng wierklech eenheetlech Approche zu de Begrëffer Populismus an
Demagogie bezéiungsweis zu hirem Ënnerscheed. Och wann déi zwee Wierder eigentlech ganz no
beienee leien, a se haut quasi wéi Synonymmer benotzt ginn, ginn awer vereenzelt e puer Ënnerscheeder vu Wëssenschaftler a Wëssenschaftlerinnen ervirgestrach. Deemno huet Populismus eng
sougenannten dënn Ideologie wärend Demagogie éischter ee Stilmëttel wier. Bei Populismus ass den
Inhalt d'Ënnerscheedung tëschent deem gudde Vollek an der béiser Elite.
Engem Demagog geet et virun allem ëm eng Ausdrocksform, déi oft hetzeresch ass. Et geet em de
Riedner selwer. Ee Populist kéint no där Erklärung och een Demagog sinn. Mee net all Demagog ass
onbedéngt populistesch.

