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“We are fortress Europe!” Nativism and religion in the ideology of Pegida in the 

context of the European crisis 

Summary 

This article deals with the movement known as “Patriotic Europeans against the Islamisation 

of the Occident,” or Pegida, focusing primarily on the nativist dimension which often takes 

centre stage in its ideological discourse. Pegida describes itself as a defender of Western 

Civilization and of its Christian legacy from what it sees as the perils of Islamisation on the 

one hand, and of globalist political elites on the other. In the context of the political changes 

and rise of alternative visions of civil society, particularly in Central and Eastern Europe, 

Pegida should arguably be seen as a representative of a growing European nativist wave. 

Lastly, the article looks at the “Prague Declaration,” a document which was signed in 2016 by 

Pegida and a number of allied movements from outside of Germany. 
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“Jesteśmy fortecą, Europo!” Natywizm i religia w ideologii Pegidy w kontekście 

europejskiego kryzysu 

Streszczenie 

Przedmiotem artykułu jest ruch znany jako „Patriotic Europeans against the Islamisation of 

the Occident” (Patriotyczni Europejczycy Przeciwko Islamizacji Zachodu) lub Pegida, przy 

czym akcent położony jest na kwestie związane z natywizmem, które często zajmują 

centralne miejsce w dyskursie ideologicznym. Pegida definiuje się jako obrońca zachodniej 

cywilizacji i jej chrześcijańskiego dziedzictwa przed tym, co jest przez nią określane jako 

niebezpieczeństwo islamizacji z jednej strony, oraz zagrożenie ze strony globalistycznych elit 

politycznych z drugiej. W kontekście dokonujących się zmian politycznych i tworzenia 

alternatywnych wizji społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w Europie Środkowej i 

Wschodniej, Pegida może być postrzegana jako przedstawiciel rosnącej europejskiej fali 

natywistycznej. Na koniec artykuł odnosi się do tzw. Deklaracji Praskiej (Prague 

Declaration), która została przyjęta w 2016 r. przez Pegidę i kilka powiązanych z nią ruchów 

spoza Niemiec. 
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