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Abstract

In this master thesis I examined the role of radical right-wing populist parties which has been
changed in the last decades. In this thesis I analyzed the case of Denmark: the Danish
People’s Party. This party changed from an outsider to a governing party. It supported a
liberal-conservative minority government in a Danish political environment. This showed an
interesting paradox: where radical right-wing populist parties were ‘against the
establishment’, they are now part of it by supporting the government. After achieving such a
position, it tried to profile itself as much as possible, especially on topics whereby they found
their electoral existence: immigration policy and safety politics. By positioning over ten years
of radical right wing populist government support, this thesis is an addition to the existing
research on these parties.
Keywords: radical right-wing populism, Danish People’s Party, public policy, comparative
politics, immigration politics

Samenvatting

In deze masterthesis heb ik de veranderende rol van rechts-radicale populistische partijen
geanalyseerd aan de hand van de casus van Denemarken: de Deense Volkspartij (DF). Hun
positie is de afgelopen decennia flink veranderd. Ze hebben zich ontwikkeld van
buitenstaander in het parlement tot een serieuze kandidaat voor regeringsdeelname. Hierdoor
ontstaat er een paradox: hoewel radicaal rechts populistische partijen zich eerder tegen de
gevestigde orde keerden, maken ze er nu zelf deel van uit. In de situatie waarbij dergelijke
partijen zitting hebben in of steun geven aan een regeringscoalitie, proberen ze zich zo veel
mogelijk te profileren, vooral op de onderwerpen die de basis vormen van hun electorale
bestaansrecht: immigratiebeleid en justitie. Door het positioneren van ruim tien jaar steun van
een radicaal rechts populistische partij is deze scriptie een aanvulling op het bestaande
onderzoek met betrekking tot deze partijen.
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__1__
Inleiding
In de zestiger jaren van de vorige eeuw betoogden Martin Seymour Lipset en Stein Rokkan
dat de oude scheidslijnen die tussen partijfamilies bestonden bevroren waren (1967: 50).
Vanaf de jaren zestig en zeventig kwamen nieuwe partijfamilies op. Inglehart stelde vast dat
steeds meer mensen waarde gingen hechten aan postmaterialistische waarden (1997: 135). Dit
leidde er onder andere toe dat een waarde als zelfexpressie belangrijker werd dan bijvoorbeeld
een waarde als sterke eerbied voor autoriteiten. Eveneens kwam er een veranderende houding
naar culturele diversiteit: van bedreigend naar stimulerend voor de samenleving (Inglehart,
2000: 223). De aandacht voor postmoderne waarden leidde onder andere tot nieuwe
partijfamilies zoals die van de groene partijen (Tranter en Western, 2009: 148-149).
Sinds de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw kregen ook steeds meer partijen
die door veel mensen als ‘populistisch’ gezien werden voet aan de grond in de parlementen in
Europa. Deze partijen kenmerkten zich doordat zij agonistische of conflicterende gevoelens
van burgers ten opzichte van de overheid probeerden te vertalen naar de politieke arena.
Hierbij gaat het om conflicterende neigingen van burgers ten opzichte van de regering en
bepaalde groepen in de samenleving. Deze partijen gaven een tegengeluid tegen de partijen
die de nadruk legden op postmaterialistische waarden en die onder andere multiculturalisme
in het vaandel hadden staan (Karapin, 1998: 215). De houding van veel burgers ten opzichte
van de toenemende culturele diversiteit draaide om. Dit leidde tot nieuwe populistische
partijen die deze gevoelens van grote groepen burgers vertaalden naar de politiek. Volgens
Rydgren kunnen we inmiddels ook hier spreken van het bestaan van een nieuwe partijfamilie
(Rydgren, 2004: 474).
Deze ‘populistische’ partijen staan in de wetenschappelijke literatuur ook wel bekend
als ‘radicaal rechts populistische partijen’, een term die later in deze scriptie nader uitgelegd
wordt. Zij maakten hun entree in de nationale parlementen als partijen die zich tegen het
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establishment keerden. Zij kaartten maatschappelijke problemen aan die tot dan toe genegeerd
werden door de gevestigde partijen. Thema’s als immigratie en onderwerpen die gerelateerd
zijn aan nationalisme waren daarbij belangrijk.
In eerste instantie was de strategie van deze partijen er op gericht om een plaats in het
parlement te verkrijgen en zo veel mogelijk stemmen te verwerven. Omdat de standpunten die
uitgedragen werden flink afweken van die van de andere partijen werden ze in het begin
genegeerd door de gevestigde partijen (De Lange, 2008: 43). In de praktijk kregen ze een
pariastatus in de nationale parlementen (ibid.).
De Lange laat zien dat de in de recente politieke geschiedenis in Europa een
verandering heeft plaatsgevonden in de status van deze partijen in de nationale politieke
systemen. In landen als België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk en Zwitserland maakten ze onderdeel uit van het nationale partijsysteem (ibid.:
15). In een aantal landen evolueerden ze verder; ze verkregen toegang tot de regeringsmacht
(ibid.: 16). De vorm waarin dit plaatsvond is verschillend per land. In het ene land ging het
om volwaardige deelname aan de regeringscoalitie (zoals Italië en Oostenrijk) en in andere
landen om een positie als gedoogpartij van een centrumrechtse regering (zoals Denemarken
en Nederland) (ibid.: 15-16).

Thema’s van deze scriptie
De electorale successen van deze partijen ontstonden vooral doordat ze zich op populistische
wijze tegen het gevoerde beleid van de afgelopen decennia opstelden. Hiermee droegen ze
een controversiële ideologie uit. In het begin van hun bestaan werden ze daarom uitgesloten
van regeringsdeelname. Dit was ook niet hun primaire doel; ze wilden vooral de nationale
politiek ‘wakker schudden’ door middel van hun parlementaire aanwezigheid. Steeds meer
van deze nieuwe populistische partijen toonden zich na verloop van tijd meer Regierungsfähig
(ibid.: 78). In sommige gevallen ontstond er een nieuwe populistische partij die geen
pariastatus verkreeg, in andere landen toonden partijen zich bereid om
regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Op deze wijze konden ze invloed uitoefenen op het
regeringsbeleid.
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Hierdoor ontstaat er een paradox. Vanwege hun positie ten opzichte van de gevestigde orde is
het moeilijk om aan de kiezers te verantwoorden dat ze er nu zelf onderdeel van uitmaakten
(Frölich-Steffen en Rensmann, 2007 :132). Toch namen veel radicaal rechts populistische
partijen dit risico. Het ging hier om een flinke verandering van het politieke gedrag van deze
partijen. Deze populistische paradox heeft een prominente plaats in deze scriptie.
Deze scriptie gaat daarnaast over invloed van radicaal rechts populistische partijen op
het nationale regeringsbeleid. Een casus staat in het middelpunt: die van de Deense
Volkspartij (DF). Deze partij heeft tien jaar lang (tussen 2001 en 2011) een centrumrechtse
minderheidsregering van liberalen en conservatieven gesteund (Andersen, 2011b: 12). In
hoofdstuk drie wordt deze casus verder toegelicht. In het vervolg van dit inleidende hoofdstuk
wordt ingegaan op de probleemstelling, de relevantie van deze scriptie en de gebruikte
methoden.
De wetenschappelijke relevantie van deze scriptie is gelegen in het onderzoek naar de
ideologie van radicaal rechts populistische partijen en de mate waarin deze partijen deze
ideologie kunnen omzetten in beleid en wetgeving. Er zijn inmiddels een aantal onderzoeken
verschenen die de invloed van deze partijen analyseren. Deze scriptie voegt hieraan wat toe
door middel van nieuw onderzoek naar de Deense situatie tussen 2001 en 2011. Voor deze
scriptie zijn Deense bronnen gebruikt waarvan de belangrijkste de individuele akkoorden
tussen de minderheidsregering en de DF zijn. Door middel van deze scriptie, die uitgevoerd is
als een case study, is getracht bij te dragen aan het onderzoek naar verklaringen over politiek
gedrag van radicaal rechts populistische partijen. Dit is een van de krachten die een case study
biedt (Carlson en Hyde, 2003: 278). Omdat deze relatief nieuwe partijfamilie de stap naar de
regeringsmacht gemaakt heeft is onderzoek naar de beleidsinvloed van deze partijen in
maatschappelijk opzicht eveneens relevant.

Probleemstelling
Deze scriptie gaat over de beleidsinvloed van radicaal rechts populistische partijen. Nu
radicaal rechts populistische partijen electorale successen hebben behaald en toegang hebben
gekregen tot de regeringsmacht is de vraag waarom ze onderdeel willen uitmaken van de
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regeringsmacht en hoeveel invloed ze in de praktijk hebben relevant geworden. Auteurs
verschillen van mening over de mate van invloed die deze partijen zouden hebben. Daarom is
de centrale vraag van deze scriptie de volgende:
Waarom nemen radicaal rechts populistische partijen deel aan (of verlenen ze steun aan)
regeringen en in hoeverre hebben zij invloed op het regeringsbeleid op met name de voor hen
belangrijke beleidsterreinen?
Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn drie deelvragen toegevoegd. Deze
luiden als volgt:
1. Wat zijn radicaal rechts populistische partijen en wat is de ideologie die zij
uitdragen?
2. Waarom nemen radicaal rechts populistische partijen deel aan regeringen terwijl ze
zich eerder tegen die regeringen, de gevestigde orde, opstelden?
3. In hoeverre oefenen radicaal rechts populistische partijen invloed uit op het
regeringsbeleid en in hoeverre is dat te herleiden is tot de ideologie die zij uitdragen?

De eerste deelvraag gaat over de definitie van een radicaal rechts populistische partij. Er
bestaan veel definities en soms bedoelen auteurs door middel van het gebruik van een ander
label dezelfde soort partij. Alvorens te kijken naar het gedrag van deze partijen is het daarom
eerst van belang om te kijken om wat voor soort partijen het precies gaat. Duidelijkheid over
het te behandelen concept is cruciaal om conceptuele confusie te voorkomen (Collier, Hidalgo
en Maciuceanu, 2006: 211). Vanwege de veelheid aan beschikbare definities kan ook
gesproken worden over een ‘essentially contested concept’ (Gallie, 1956: 169).1 In deze
scriptie baseer ik mij met name op definities van Jens Rydgren (2003) en Cas Mudde (2012).
De beantwoording van de tweede deelvraag zal ook grotendeels door middel van een
literatuurstudie beantwoordt worden. Hier gaat het vooral om verklaringen van veranderend
politiek gedrag: het steunen van regeringen terwijl ze daar eerder sterk tegen waren. Een
aantal studies over de deelname van radicaal rechts populistische partijen aan nationale

1

Zie ook paragraaf 2.1.
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regeringen – wat een steeds meer actueel onderzoeksgebied aan het worden is – zal besproken
worden.
De derde deelvraag wordt beantwoord door middel van de analyse van een casus
waarbij een relevante partij (de Deense Volkspartij) lang een minderheidsregering actief
gesteund heeft door middel van akkoorden tussen die regering en de radicaal rechts
populistische partij in kwestie. Dit is gedaan door middel van een case study. In het verdere
van dit hoofdstuk is de casus die behandeld zal worden verantwoord. Hierbij gaat het vooral
om invloed op beleid dat voortkomt uit de kern van de ideologie van deze partijen.

Methoden
In deze scriptie is politiek gedrag geanalyseerd om bestaande verklaringen over politiek
gedrag empirisch te toetsen. Dit past in de traditie van vergelijkende politicologische studies
(Sanders, 1995: 58). Hierbij is de methode van de case study toegepast waarbij een partij als
handelende eenheid centraal staat. Een politieke partij is een waardevolle onderzoekseenheid.
Van Biezen en Saward zien partijen als belangrijke mediërende instituties tussen theorieën
over democratie en de daadwerkelijke uitoefening van de macht in de praktijk (2008: 28).
Landman noemt enkele belangrijke voordelen van een ‘single-country study’. Dit zijn
het geven van contextuele beschrijvingen waardoor nader op een casus kan worden ingegaan
en het genereren van hypothesen, het mogelijk bevestigen van bestaande theorieën en het
leveren van de fundamenten voor nieuwe politicologische theorieën (2008: 86-87). Gerring
geeft een nog duidelijker voordeel. Hij stelt dat het doen van een intensieve studie naar een
enkele onderzoekseenheid leidt tot het beter begrijpen van een grote klasse van vergelijkbare
onderzoekseenheden (2004: 243). In deze scriptie is een casus binnen een land bestudeerd en
daarmee is deze scriptie een within-case study.
De Deense Volkspartij (DF) is de casus die bestudeerd wordt in de empirische
hoofdstukken. Deze casus is gekozen binnen een pool van beschikbare cases. Als het proces
van theoretisch gemotiveerd vernauwen binnen deze pool van cases wordt gevolgd (Ragin,
2005b: 222), dan kan gesteld worden dat de theoretische populatie van cases bestaat uit alle
radicaal rechts populistische partijen die ten minste een keer deel uitgemaakt hebben van een
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regering of deze openlijk gesteund hebben door middel van een of meerdere akkoorden met
de regering. Omdat er verschillende definities bestaan over wat radicaal rechts populistische
partijen zijn kunnen ze het beste conventies genoemd worden (Ragin, 2005a: 10). Er bestaan
globale overeenkomsten tussen deze partijen, maar een eensluidende definitie is er niet.
Daarom worden deze globale overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van definities in
het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt. De DF past binnen de hier genoemde theoretische
populatie van cases.
Daarnaast kan gesteld worden dat de DF getypeerd kan worden als een ‘typical case’
(Seawright en Gerring, 2008: 299). Dit komt omdat de DF voldoet aan de verwachtingen die
gesteld kunnen worden aan radicaal rechts populistische partijen. In het volgende hoofdstuk
zal duidelijk worden dat de DF een partij is die een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt heeft,
een radicaal rechts populistische ideologie kent evenals een typerende organisatiestructuur.
Ook heeft de DF ervoor gekozen om regeringsmacht op te nemen, een trend die zichtbaar is
bij meerdere radicaal rechts populistische partijen. Vanwege bovengenoemde redenen is voor
deze casus gekozen.

Opbouw
Na dit inleidende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de bestaande literatuur over radicaal
rechts populistische partijen om een overzicht te krijgen van de gebruikte definities. Daarnaast
is voornamelijk aandacht besteed aan de ideologie van deze partijen. Deze ideologie is
meetbaar gemaakt zodat er in de verdere hoofdstukken, waar de casus centraal staat,
analytisch onderzoek verricht kan worden. Vervolgens worden een aantal studies besproken
die de invloed van deze partijen op het regeringsbeleid geanalyseerd hebben. Aan het einde
van de literatuurstudie worden op basis van de theorie en de probleemstelling drie hypothesen
gepresenteerd met betrekking tot de ideologie, de populistische paradox en de invloed op het
regeringsbeleid van radicaal rechts populistische partijen.
Naar aanleiding van de theoretische bevindingen wordt in het derde hoofdstuk
ingegaan op de geschiedenis van de DF in de Deense politieke omgeving, haar
partijorganisatie, haar ideologie en haar steun aan het regeringsbeleid. Ook wordt ze geplaatst
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als radicaal rechts populistische partij op basis van de theoretische bevindingen in het tweede
hoofdstuk. Er wordt tevens speciale aandacht besteed aan de Deense constitutionele praktijk
van negatief parlementarisme.
In het vierde hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de eerder genoemde paradox
van radicaal rechts populistische partijen en de invloed op het regeringsbeleid van deze
partijen. Er wordt op twee manieren gekeken naar de invloed van de DF op het
regeringsbeleid. Allereerst wordt gekeken naar de algemene trends. Er wordt een korte
vergelijking gemaakt met het partijprogramma van de DF en het liberaal-conservatieve
regeerakkoord. Deze minderheidsregering werd gesteund door de DF. Er wordt globaal
gekeken naar beleidsterreinen die van belang zijn voor de DF en de getalsmatige invloed van
de DF daarbij. Ten tweede zal naar een meer gedetailleerder niveau worden gekeken. Er is
gekozen voor bestudering van een aantal individuele akkoorden tussen de Deense Volkspartij
en de minderheidsregering. Het succes van de DF op verschillende beleidsterreinen krijgt
aandacht. Hierbij worden een aantal akkoorden van de genoemde beleidsakkoorden nader
bekeken. Centraal staat daarbij de vraag in hoeverre de DF invloed kon uitoefenen op het
regeringsbeleid. Dit is telkens gerelateerd aan de ideologie van radicaal rechts populistische
partijen die in het tweede hoofdstuk is uiteengezet.
In het concluderende hoofdstuk wordt ten slotte een antwoord gegeven op de gestelde
hypothesen. Ook worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
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__2__
Radicaal Rechts
Populistische Partijen
In dit hoofdstuk staat een overzicht van de huidige literatuur over radicaal rechts populistische
partijen centraal. Allereerst wordt ingegaan op de meest voorkomende definities die er op dit
moment bestaan (2.1). In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat er in de afgelopen
decennia verschillende definities of omschrijvingen in de wetenschappelijke literatuur
gepresenteerd zijn voor de partijfamilie van populistische partijen. In deze scriptie wordt de
term ‘radicaal rechts populistische partijen’ gebruikt; vaak worden door diverse auteurs
andere termen gebruikt die op vergelijkbare partijen doelen.
Het doel van dit overzicht is verder om duidelijkheid te verkrijgen over wat deze
partijen precies zijn, hoe ze georganiseerd zijn, hoe ze zich ontwikkeld hebben en wat hun
onderscheidende ideologie is ten opzichte van andere partijfamilies. Centraal staat dus wat
deze partijen een partijfamilie maakt. In dit hoofdstuk wordt de stelling van Zaslove
ondersteund die stelt dat radicaal rechtse (populistische) partijen inderdaad in een partijfamilie
te positioneren zijn (2004b: 63). De ideologie van deze partijen is daarbij van groot belang
(2.2). Dit overzicht is voor een groot deel gebaseerd op bestaand onderzoek van Mudde.
Daarna wordt ingegaan op de in de inleiding genoemde paradox waarbij deze partijen
nu regeringsmacht verkregen hebben terwijl zij eerder het karakter van anti-establishment
partijen hadden (2.3). Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de positie van deze
partijen ten aanzien van het uitoefenen van invloed op het regeringsbeleid. Uiteindelijk wordt
een drietal hypothesen opgesteld (2.4).
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2.1 Veelheid aan definities

Definities en omschrijvingen
In deze scriptie wordt de term ‘radicaal rechts populistische partij’ gebruikt. Het subject, de
partijen die onder deze term vallen, wordt niet alleen door politici, maar ook door
wetenschappers in verschillende definities geplaatst. Vanwege de vele toepassingen, de
waardeoordelen die bij dit soort partijen horen en de verschillende opvattingen die over dit
soort partijen bestaan kan gesproken worden over een ‘essentially contested concept’ (Gallie,
1956). Enkele belangrijke kenmerken van dergelijke concepten zijn dat er waardeoordelen
aan verbonden zijn en dat er sprake is van interne complexiteit met betrekking tot het concept
in kwestie (ibid.: 171-172). Dat laatste is het geval omdat het in deze scriptie gebruikte label
al drie woorden kent die een nadere verklaring nodig hebben: radicaal, rechts en populistisch.
Waardeoordelen zijn daarnaast niet relevant, maar ze leiden er wel toe dat concepten
zorgvuldig besproken moeten worden. In deze scriptie is het gebruik van definities van
radicaal rechts populistische partijen beperkt tot het wetenschappelijk gebruik ervan. Het
risico van waardeoordelen is overigens ook dat dergelijke termen gebruikt kunnen worden
voor politieke doelen (Mudde, 1996b: 228).
Hiertegen kan ingebracht worden dat definities ‘slechts’ labels zijn. Echter, voor goed
onderzoek spelen zij een cruciale rol om de structuur van belangrijke concepten te ontrafelen
(Goertz, 2006: 5). Thompson voegt hier aan toe dat het zorgvuldig kiezen van concepten
belangrijk is omdat het de reikwijdte van ieder onderzoek determineert evenals de
significantie van conclusies (2008: 501). Met betrekking tot radicaal rechts populistische
partijen stelt Rydgren dat een gebrek aan consensus over een definitie geen situatie oplevert
die voldoening geeft (2007: 242). In dit verband stelt Gallie dat een wederzijds accepteren of
de erkenning van het gebruik van definities noodzakelijk is (Gallie, 1956: 171).
Definities of omschrijvingen van partijen die veel gemeen hebben met radicaal rechts
populistische partijen of er veel overlap mee hebben scheppen vaak de nodige verwarring. De
Lange noemt een aantal van deze definities: anti-immigratie partijen, extreemrechtse partijen,
nationaal-populistische partijen, populistisch radicaal rechtse partijen, radicaal rechtse partijen
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en rechts-populistische partijen (2008: 59). Met betrekking tot het gebruik van deze definities
is een zekere historische volgorde terug te vinden. Vanaf het ontstaan van deze partijen in de
jaren tachtig werd veel gesproken over extreme en neofascistische partijen. Met betrekking tot
het laatstgenoemde kan gesteld worden dat er verbanden zijn te leggen met vooroorlogse
fascistische partijen (Karapin, 1998: 214). Partijen die relatief veel van de politieke moraal
afwijken zoals die uitgedragen wordt door de zittende partijen worden al snel gezien als
extreem. One-issue partijen, zoals anti-immigratiepartijen, evolueerden vaak tot partijen met
een bredere en samenhangende ideologie. Later kwamen namen als ‘radicaal rechts’ en
‘populistisch’ meer in zwang. De term ‘radicaal rechts populistische’ partijen kent drie
concepten die in het verdere van deze paragraaf uitgelegd worden.
Aan het einde van deze paragraaf zijn definities van Cas Mudde en Jens Rydgren
opgenomen. Alvorens die gepresenteerd worden, zal eerst ingegaan worden op de
belangrijkste verschillen in scholen en benaderingen (Mudde en Zaslove) met betrekking tot
het definiëren van deze partijen. Nadat de definitie vastgesteld is, wordt ingegaan op de
ideologie van radicaal rechts populistische partijen evenals op de partijorganisatie.

Scholen en benaderingen
Mudde gebruikt in een studie naar de ‘war of words’ met betrekking tot deze partijen de term
rechtsextremistische partijen als startpunt.2 Hij geeft aan dat een aantal wetenschappers hier
een definitie aan geven op basis van een bepaald kenmerk van een partij (Mudde: 1996b:
228). Anderen gebruiken meerdere kenmerken of leggen de nadruk op een bepaald kenmerk
in combinatie met andere kenmerken, maar dan gaat het in feite toch om one-issue partijen. In
een onderzoek naar de bestaande definities van Mudde uit 1996 komen de volgende vijf
kenmerken het meeste voor: nationalisme, racisme, xenofobie, anti-democratie en een sterke
staat (ibid.: 229). Een aantal van deze kenmerken komen bij Schedler samen als hij het over
‘anti-political-establishment parties’ heeft (1996: 291). Deze kenmerken komen terug bij
verschillende soorten populistische partijen.

2

Mudde schreef deze tekst in 1996 toen de term ‘radicaal rechts populisme’ nog niet prominent gebruikt werd.
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Behalve deze overeenkomsten zijn er ook een aantal verschillen te noemen. Het verschil
tussen oude en nieuwe extreemrechtse partijen is een belangrijk onderscheid. Het verschil is
er met name in gelegen dat de nieuwe partijen geen fascistische ideologische kenmerken meer
hebben (ibid.: 238). Ignazi heeft het hier over de traditionele en de postindustriële
extreemrechtse partijen (ibid). De oude en de nieuwe partijen delen wel een rechtse
positionering in het politieke spectrum en een negatieve houding ten opzichte van het
politieke systeem (ibid.).
Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat de groep van partijen die hier besproken
wordt ideologisch volop in ontwikkeling is. De hedendaagse populistische partijen die zich
gevestigd hebben in het parlement en toegang verkregen hebben tot de regeringsmacht
worden mede als gevolg van deze ideologische ontwikkeling niet meer als extreemrechtse
partijen gezien. Deze stellingname wordt in het verdere nader onderbouwd.
Een ander belangrijk verschil dat Mudde noemt komt van Betz. Laatstgenoemde
maakt onderscheid tussen neoliberale en libertarische partijen enerzijds en een autoritair
karakter van partijen in combinatie met het nationaal-populisme anderzijds (ibid.). Het laatste
type heeft zich vervreemd van het socio-culturele systeem en het economisch kapitalistische
systeem (Betz, 1990: 41). Zij staan ook steeds kritischer ten opzichte van de vrije markt en de
minder sterke rol die de staat daarmee internationaal aanneemt (ibid., 1993: 413). Dit zal in de
volgende paragraaf, waar de ideologie aan de orde komt, nader besproken worden.
Ten slotte zijn er nog enkele verschillen te noemen die voor iedere partij anders
kunnen zijn. Allereerst is er een verschil tussen de politieke stijl en de politieke ideologie van
deze partijen (Mudde, 1996b: 231). Zo zal een fascistische partij vooral aandacht vragen door
de stijl die ze heeft terwijl een postmodernistische partij meer de ideologie centraal zal stellen.
Weer een ander onderscheid is het feit of de partij ontstaan is als splinter van een bestaande
democratische partij of een traditionele, gemarginaliseerde, extremistische partij is (ibid.:
236). Mudde stelt dat er meerdere subgroepen binnen de familie van extreemrechtse partijen
bestaan, zoals neonazistische partijen (ibid.: 237).
Naar aanleiding van onder andere de genoemde onderscheidende criteria en om een
structuur te scheppen onderscheidt Mudde vier scholen of stromingen met betrekking tot het
definiëren van de extreemrechtse partijfamilie: de Marxistische school die nadruk legt op het
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kapitalisme en conservatieve morele waarden, de extremistisch-theoretische school waarbij de
antithesis van democratie centraal staat, de moderniseringsschool waarbij deze partijen gezien
worden als ‘reactionaire terugslag’ op bepaalde moderniseringsprocessen in de maatschappij
en ten slotte de new politics school waarbij het populistische element sterk naar voren komt
(Mudde, 1996b: 240-242). Bij deze laatste school gaat het ook om het eerder genoemde
verschil tussen oude en nieuwe extreemrechtse partijen. In tabel 2.1 zijn de genoemde
‘schools of thoughts’ in een overzicht geplaatst.
Mudde wil met zijn publicatie uit 1996 overigens niet zeggen dat er nu duidelijkheid is
met betrekking tot een eensluidende definitie. Integendeel, wat tot de ideologie van deze
partijen gerekend wordt is een onderwerp van ‘extensief’ wetenschappelijk debat (1996b:
228). Door het bespreken van deze studie van Mudde en die van Zaslove hierna wordt
getracht enkele onderscheiden te verduidelijken met betrekking tot het classificeren en
definiëren van populistische partijen.
Ook Zaslove is in een meer recente publicatie op zoek naar een definitie om radicaal
rechtse partijen in een partijfamilie te positioneren (2004b: 63). Deze publicatie kan gezien
worden als een nadere uitwerking om orde te scheppen in de soorten populismen die er
bestaan. Hij past hierbij vier benaderingen toe. Allereerst is er de neofascistische benadering
of classificatie waarbij tegenstand ten opzichte van het parlementaire systeem, nationale
eenheid en een door de staat gereguleerde economie centraal staat. Vervolgens is er de
extremistische benadering waarbij het om tegenstand ten opzichte van constitutionele
principes gaat (ibid.: 65). Ten derde is er de moderniseringsbenadering waarbij de nieuwe
partijen in de context van veranderende waarden geplaatst worden (ibid.: 66). Ten slotte is er
de nieuw-populistische classificatie waarbij partijen in de context van economische en
politieke structuren geplaatst worden (ibid.: 67). Deze laatste benadering is van belang met
betrekking tot radicaal rechts populistische partijen en zal in de volgende paragraaf daarom
nader uitgewerkt worden.
Zaslove komt hierbij tot de conclusie dat populisme een belangrijk verbindend
element is. Charismatisch leiderschap, een populistische discourse, populistische
mobilisatietactieken en een hiërarchische partijorganisatie zijn daarbij belangrijke
eigenschappen (ibid.: 70). Deze eigenschappen worden in de volgende paragraaf besproken.
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Tabel 2.1 - Populisme en extreemrechts: Scholen en benaderingen
Scholen/benaderingen
Interpretatie ten aanzien van het definiëren en
positioneren van partijen
Mudde: scholen
Marxistische school
(Nieuwe) partijen plaatsen vanuit het perspectief van
het kapitalisme en morele waarden; (bijvoorbeeld
neofascistische partijen).
Extremistisch-theoretische school
(Nieuwe) partijen plaatsen vanuit de antithesis van
democratie, (bijvoorbeeld extreem linkse partijen).
Moderniseringsschool
(Nieuwe) partijen plaatsen als reactie op
moderniseringsprocessen, (bijvoorbeeld
conservatieve en groene partijen).
New Politics school
(Nieuwe) partijen plaatsen als reactie op geluiden
tegen het establishment (bijvoorbeeld diverse
radicaal rechtse partijen)
Zaslove: benaderingen
Neofascistische benadering
(Nieuwe) partijen plaatsen vanuit het perspectief van
tegenstand tegen het parlementaire systeem en een
door de staat gereguleerde economie.
Extremistische benadering
(Nieuwe) partijen plaatsen vanuit het perspectief van
tegenstand tegen bestaande constitutionele
principes.
Moderniseringsbenadering
(Nieuwe) partijen plaatsen in context van
veranderende waarden.
Nieuw-populistische benadering
(Nieuwe) partijen in context van economische en
politieke structuren plaatsen; aandacht voor
charisma.

Deze uiteenzetting van de pogingen van Mudde en Zaslove om tot heldere definities te komen
geeft aan dat verschillende theoretische invalshoeken op de wijze waarop populistische
partijen gedefinieerd worden ruimte scheppen aan zeer verschillende soorten partijen die
populistische en extreemrechtse kenmerken hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld vanuit de
theoretisch-extremistische school ook extreemlinkse partijen gededuceerd worden en vanuit
de Marxistische school fascistische partijen (ibid.: 243). Een nader proces van afbakening is
daarom nodig om tot een goede definitie van ‘radicaal rechts populistische partijen’ te komen.
In ieder geval kan geconcludeerd worden dat er zeer zorgvuldig omgesprongen dient te
worden met definities als ‘populistisch’, ‘extreem’ en ‘radicaal rechts’. De benaderingen en
scholen van Mudde en Zaslove zijn in tabel 2.1 in een overzicht geplaatst. In de volgende
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paragraaf zal de in deze scriptie gehanteerde interpretatie van radicaal recht populisme
besproken worden waarbij voornamelijk aandacht is besteed aan de ideologie.

Definitie en verantwoording
In deze scriptie is gekozen voor de term ‘radicaal rechts populistische partijen’. Deze term
geeft de beste weergave met betrekking tot de inhoud van de partijen die in deze scriptie
centraal staan. Extremistische partijen horen hier niet bij vanwege de tegenstand tegen
constitutionele principes. In de meeste definities van auteurs komen termen als nationalisme,
xenofobie, racisme, anti-democratie en een sterke staat het duidelijkst naar voren (Mudde,
1995: 207). Het toekennen van fascistische kenmerken van anti-democratie en racisme op
radicaal rechts populistische partijen is problematisch. Omdat fascistische partijen ook
problemen hebben met parlementair-democratische systemen zijn zij incommensurabel met
radicaal rechts populistische partijen.
Radicaal rechts populistische partijen horen bij de New Politics school en bij de
Nieuw-populistische benadering uit tabel 2.1. Het gaat om partijen die zich willen
conformeren aan het democratische systeem. Wel zien zij veel dingen die zij er aan willen
veranderen en daarom zijn ze radicaal in hun opvattingen. Vanwege de partijorganisatie met
een charismatisch leiderschap zijn ze populistisch te noemen. Omdat deze partijen ten slotte
veel conservatieve en autoritaire waarden aanhangen gaat het om rechtse partijen. Deze
concepten worden, vooral vanuit ideologisch perspectief, in de volgende paragraaf nader
toegelicht.
Ten slotte zijn er twee definities van belang voor het vervolg van deze scriptie.
Allereerst de definitie van de politicoloog Rydgren. Deze definitie houdt in dat de twee
belangrijkste kenmerken van radicaal rechts populistische partijen bestaan uit een etnischnationalistische ideologie in combinatie met een antipolitiek establishment (2003).
Ten tweede delen volgens Mudde radicaal rechtse partijen een kernideologie van
nativisme, autoritarianisme en populisme waarbij immigratie, bestrijding van criminaliteit en
corruptie extra aandacht krijgen (Mudde, 2012: 9). Daarbij gaat het om een samenhangende
ideologie; het gaat niet om one-issue partijen (ibid.). In deze literatuurstudie wordt, zoals in de
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inleiding van dit hoofdstuk al aan de orde kwam, veel gebaseerd op bestaand onderzoek van
met name Cas Mudde en Jens Rydgren. Deze definities vormen het uitgangspunt van de
bespreking van het radicaal rechts populisme als ideologie en partijfamilie.

2.2 Populisme en ideologie

Het doel van deze paragraaf is het verschaffen van helderheid over de ideologie van radicaal
rechts populistische partijen. Hierbij is het van belang om eerst duidelijk te hebben wat
populisme inhoudt. Na een inleiding over populisme wordt de ideologie besproken. De
ideologie is nader uitgewerkt op basis van de in deze scriptie gehanteerde definities van
Mudde en Rydgren met betrekking tot radicaal rechts populistische partijen. Dit wordt gedaan
naar aanleiding van drie kernpunten: de nativistische achtergrond inclusief de houding
richting het buitenlandbeleid, de autoritarianistische standpunten, en de sociaal-economische
standpunten die deze partijen voorstaan.

Populisme
In een recente studie van Mudde komen twee interpretaties van hedendaags populisme naar
voren. Allereerst is er de politiek van de ‘Stammtisch’ waarbij de ‘gut feelings’, ofwel
intuïtieve houdingen, van mensen belangrijk zijn (Mudde, 2004: 542). Hierbij gaat het om
intuïtieve gevoelens van mensen die bij populistische partijen hun weerslag vinden. Een
tweede interpretatie is die van het voorstellen van opportuun beleid waarbij het doel vooral
het zoeken van electorale steun is in plaats van het zoeken naar een (rationeel beredeneerde)
beste optie (ibid.). Deze interpretaties sluiten elkaar niet geheel uit; het gaat hier om een
concept dat op verschillende manieren te interpreteren is.
Aan deze twee interpretaties zijn ook de conflicterende gevoelens van burgers ten
opzichte van een slechte en sterke elite verbonden. Populistische partijen zullen daarom
volgens Rydgren meestal een anti-establishment strategie uitdragen (2007: 245). Het
basiskenmerk van de ideologie van het populisme is volgens Mudde dat de samenleving
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verdeeld is in twee homogene groepen die zich conflicterend ten opzichte van elkaar
positioneren: de ‘pure people’ versus ‘the corrupt elite’ (Mudde, 2004: 563). Mudde komt dan
ook tot de volgende algemene definitie van de populistische ideologie: een ideologie die een
maatschappij voor ogen heeft die is verdeeld in twee homogene groepen: het pure volk versus
de corrupte elite waarbij politiek een expressie moet zijn van de algemene wil van de mensen
(ibid.: 543). De gevestigde partijen zouden volgens populistische partijen niet goed
functioneren in het politieke systeem (Mudde, 1996a: 267). Populisten promoten hun partij
daarbij als het enige alternatief ten opzichte van de gevestigde partijen (Rydgren, 2006: 9).
Ook Minkenberg sluit zich hierbij aan; hij stelt dat deze partijen gewone burgers
representeren tegenover een vermeende corrupte politieke klasse (2001: 5). Hij heeft het hier
al specifiek over radicaal rechtse partijen.
Deze gevoelens zouden te maken kunnen hebben met de transformatie van politieke
partijen van catch-all partijen naar kartelpartijen. In de ontwikkeling naar kartelpartijen gaat
het om een tendens in de richting van een nauwere symbiose tussen partijen ten opzichte van
de staat (Katz en Mair, 1995: 6). Hierdoor zou volgens Ankersmit de interactie tussen de
partijen belangrijker worden dan de interactie tussen kiezers en partijen (2004: 78). Deze
tendens wordt door populistische partijen in hun retoriek gebruikt om kiezers te winnen. Door
het afzetten tegen de gevestigde orde terug te laten komen in verkiezingscampagnes probeert
men veel burgers achter zich te krijgen die de overheid als geheel wantrouwen. In ieder geval
kan vastgesteld worden dat alle soorten populistische partijen delen dat ze zich in bepaalde
mate tegen de gevestigde orde opstellen. Hierbij is charisma een belangrijk kenmerk.
Het politieke doel dat in eerste instantie voortvloeit uit dit anti-establishmentisme is
primair het werven van stemmen: de vote-seeking strategie. Dit sluit tevens aan bij de tweede
genoemde interpretatie van Mudde over populisme. Een ander mogelijk politiek doel: het
bereiken van regeringsmacht wat ook wel de office-seeking strategie genoemd wordt, is
hierbij nog niet aan de orde. Als een partij zitting heeft in een regering terwijl die partij tegen
de gevestigde orde is, wordt het moeilijk om met die partijen samen te werken die deze
gevestigde orde vormen. Dit gedrag is terug te vinden in de in deze scriptie behandelde
‘populistische paradox. Het gaat daarbij om deze vraag: hoe komt het dat partijen die zich
tegen de gevestigde orde opstellen er toch deel van gaan uitmaken of er intensief mee
samenwerken? In paragraaf 2.3 wordt hier nader op ingegaan.
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In ieder geval kan vastgesteld worden dat populisme een betwist begrip is. Tevens volstaan de
gangbare interpretaties niet om de populistische paradox op te kunnen lossen. Een
samenhangende ideologie en de vorming van een partijfamilie zijn daarom van belang; het
gaat om populistische partijen met een radicaal rechtse ideologie. Eerder was al naar voren
gekomen dat Mudde aangaf dat radicaal rechtse partijen geen one-issue partijen zijn; radicaal
rechts populistische partijen hebben een samenhangende ideologie. In de volgende alinea’s
wordt deze ideologie nader uitgewerkt. Belangrijk is daarbij de eerder gepresenteerde
definitie van Cas Mudde, die stelt dat de kern van de ideologie van een radicaal rechts
populistische partij bestaat uit nativisme en autoritarianisme.

Ideologie: nativisme
Een belangrijk deel van de ideologie van radicaal rechts populistische partijen kan geschaard
worden onder het label ‘nativisme’ zoals dat door Mudde uitgelegd wordt door middel van
vijf perspectieven. Nativisme is een begrip dat in 1963 door de Amerikaanse
immigratieonderzoeker John Higham geïntroduceerd is. Hierbij gaat het om een combinatie
tussen etnische vooroordelen en nationalisme (Castro, 2004: 19). Met betrekking tot het
begrip nativisme gaat het om de wijze waarop minderheden ten opzichte van de nationale
meerderheid behandeld zouden moeten worden (ibid.). Vanuit het nationalistische perspectief
zijn partijen die nativistisch handelen kritisch ten aanzien van immigratie of stellen zich er
negatief tegenover op. Om het concept nativisme nader te duiden noemt Mudde vijf relevante
frames of perspectieven.
Immigratie is een belangrijk thema voor radicaal rechts populistische partijen. Volgens
Mudde komt een nativistische ideologie in eerste instantie voort uit een cultureel perspectief
waarbij immigratie gezien wordt als bedreiging voor de culturele hegemonie van een land
(Mudde, 2012: 10). Een belangrijk beleidsdomein hierbij is dat van immigratie, dat verderop
in deze paragraaf besproken wordt. Daarnaast is ook het buitenlandbeleid van belang. Hierbij
geldt dat de staat een uitermate belangrijk concept is (Mudde, 2004: 544; 2007: 16).
Deze partijen zijn zeer argwanend ten aanzien van het proces van Europese
eenwording. Het bestaan van een democratisch tekort in de EU is hierbij een belangrijk thema
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(Follesdal en Hix, 2005: 18-22; Schori Liang, 2007: 11). Deze partijen vinden de nationale
cultuur en identiteit van groot belang en zien die bedreigd worden door de Europese Unie. De
nationale soevereiniteit dient te prevaleren. Men is tegen het afstaan van macht aan Brussel
(Schori Liang, 2007: 11). De EU wordt door radicaal rechts populistische partijen daarom
gezien als politiek probleem (ibid.). Taggart stelt naar aanleiding hiervan dat de ‘nieuwe
populistische’ partijen de EU te breed vinden; er zouden te veel instituties zijn en de nationale
staat zou ondermijnd worden (1998: 381). Intergouvernementele samenwerking op
bijvoorbeeld economisch terrein zal als minder bedreigend worden ervaren; de soevereiniteit
blijft dan gewaarborgd.
Naast het culturele perspectief noemt Mudde ten tweede een religieus perspectief. Dit
is als belangrijk onderdeel van de nationale cultuur verbonden met het eerste perspectief
(Mudde, 2012: 10). Vooral de immigratie uit moslimlanden is problematisch voor deze
partijen. Zij zien dat als een belangrijke bedreiging of een aanval van een bepaalde religie of
cultuur ten opzichte van de nationale meerderheidscultuur. Onderzoeksgegevens uit Italië
laten zien dat de perceptie overheerst dat de islamitische religie niet inpasbaar is gezien de
nationale cultuur en waarden. Dit zou blijken uit de ideeën die moslims over politiek en
burgerschap hebben (Zaslove, 2004a). Na de aanslagen van 11 september in de Verenigde
Staten nam het aantal bezwaren van radicaal rechts populistische partijen ten opzichte van de
bouw van nieuwe moskeeën toe (ibid.). Mudde noemt in dit verband een derde perspectief:
dat van veiligheid (Mudde, 2012: 10).
Het is overigens belangrijk om de bezwaren van deze partijen ten opzichte van het
immigratiebeleid in historische context te plaatsen. Sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog zijn er verschillende immigratiegolven geweest die door Messina in drie
perioden onderscheiden worden: de gastarbeiders (1945-1979), de secundaire immigratie die
gepaard ging met de permanente vestiging in Europa (1979-1989) en de onregelmatige en
gedwongen immigratie (1989-2007) (2007:20). De toename van het aantal immigranten heeft
het aantal stemmen voor radicaal rechts populistische partijen doen toenemen (Swank en
Betz, 2003: 239). Zeker in het begin van de ontwikkeling van partijen aan de rechterflank die
nog weinig electorale steun hebben kon het naar voren brengen van het immigratievraagstuk
een aantrekkelijke strategie zijn (Pardos-Prado, 2010: 214). Een vierde perspectief van
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Mudde, het economische kan hieraan verbonden worden door te stellen dat het
immigratiebeleid veel zou kosten vanwege het faciliteren ervan door de overheid.
Het is hierbij belangrijk om vast te stellen dat deze partijen niet tegen immigratie zijn,
maar dat zij dit willen kanaliseren en reduceren. Het gaat niet om de immigranten maar om
een bredere politiek om criminaliteit en werkeloosheid te verminderen (Fennema, 2005: 12).
Daarbij zien zij vooral problemen met de assimilatie van immigranten aan de nationale
cultuur (Mudde, 2012: 31-32). De motivatie met betrekking tot standpunten over immigranten
ligt in het principe van het recht om anders te zijn; culturen zouden volgens dit recht het recht
hebben om zich te verdedigen ten opzichte van immigratie die de nationale identiteit en
veiligheid bedreigt (Zaslove, 2004b: 70). Als immigranten zich niet voldoende aanpassen
zetten deze partijen vooral in op vermindering van het aantal immigranten. Desalniettemin
stelt Mudde dat de meest extremistische reacties ten aanzien van immigratie afkomstig zijn
van radicaal rechtse partijen in West-Europa (ibid.: 31).3
Een groot deel van de ideologie van radicaal rechts populistische partijen is gebaseerd
op een etnisch-nationalistische ideologie. Volgens Rydgren willen deze partijen de staat
etnisch homogener maken en terugkeren naar traditionele nationale waarden (Rydgren, 2007:
242). Pluralistische waarden passen daar niet bij (ibid.: 243). Het nationalistische is er in
gelegen dat deze partijen van mening zijn dat er verschillende bedreigingen bestaan ten
aanzien van de nationale identiteit (ibid.: 244). Deze bedreigingen worden logischerwijs
beïnvloed door de komst van nieuwe minderheidsgroeperingen die zich tussen de traditionele
meerderheid van een land vestigen. Dit draagt bij aan samenzweringstheorieën over sinistere
politieke krachten. Het vijfde perspectief van Mudde is daarom ook het politieke perspectief
(Mudde, 2012: 12). De vijf perspectieven zijn samengevat in tabel 2.2. Deze vijf
perspectieven geven een helder beeld wat de inhoud van nativisme volgens Mudde is en hoe
dit vertaald kan worden naar een politieke ideologie.

3

Hierbij tekent hij aan dat geweld dat voortkomt uit attitudes ten aanzien van immigratiebeleid niet direct
gerelateerd is aan deze partijen (Mudde, 2012: 31).
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Tabel 2.2 - Perspectieven of thema’s met betrekking tot nativisme van radicaal rechts
populistische partijen
1.
2.
3.
4.
5.

Cultuur: culturele bedreigingen tegen de culturele hegemonie van een land
Religie: religieuze bedreigingen tegen de nationale meerderheidscultuur
Veiligheid: criminaliteit begaan door immigranten
Economie: kosten van immigranten voor de nationale economie
Politiek: samenzweringstheorieën over de invloed van nieuwe minderheidsgroeperingen

Bron: Mudde, 2012.

Ideologie: autoritarisme
Een tweede kernwaarde van radicaal rechts populisme is autoritarisme. Deze waarde heeft een
sterk verband met de eerder genoemde etnisch-nationalistische ideologie. Hierbij gaat het om
het geloof in een strak geordende maatschappij waarbij inbreuk op het gezag van de overheid
streng gestraft zou moeten worden (Mudde, 2007: 23). Criminaliteit moet hierbij sterk worden
aangepakt. Deze kernwaarde is terug te vinden bij verschillende soorten partijen, waaronder
liberale partijen (Mudde, 2006: 6). Dit kenmerk is een belangrijk onderdeel van de
samenhangende ideologie van radicaal rechts populistische partijen.
Wel zijn er op dit punt verschillen aan te geven met extremistische partijen.
Autoritarisme betekent niet automatisch dat het huidige systeem in het geheel verworpen zou
moeten worden. Radicaal rechts populistische partijen willen zich conformeren aan het
systeem. Zij stellen echter dat alleen zij de echte democratie representeren (Rydgren, 2007:
243). Dit behelst tevens de inhoud van het woord ‘radicaal’. Volgens Ignazi heeft het woord
radicaal een ambigue connotatie. Radicaal rechts is niet als ‘anti-systeem’ te typeren omdat
het daarvoor te ‘smal’ als ideologie beschreven is en niet passend is bij de huidige partijen
(Ignazi, 2003: 28). Radicale partijen willen het politieke systeem veranderen via het huidige
systeem. Zij zien vooral een politieke elite die egoïstisch en oneerlijk is (Fennema, 2005: 10).
Mede daarom willen radicaal rechts populistische partijen meer directe democratie invoeren
(Fennema, 2005: 10).
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Neofascistische partijen verwerpen het democratische stelsel en willen een centralistische
staat met een sterk leiderschap invoeren. Het smeden van een nationale eenheid prevaleert
hier boven democratische waarden hetgeen niet het geval is bij radicaal rechts populistische
partijen (Rydgren, 2007: 247). Deze laatsten conformeren zich aan het systeem en willen in
eerste instantie een zo hoog mogelijk aantal stemmen halen om daardoor hun kritiek op de
gevestigde orde duidelijker te kunnen uiten.
Autoritarianisme is ook sterk verbonden met het uitdragen van conservatieve waarden.
Radicaal rechts populistische partijen stellen zich op tegen de huidige bureaucratische
systemen en zijn vaak voor een kleinere overheid. Ook hechten ze belang aan hiërarchische
staatsinstellingen (Kitschelt, 2000: 2). Dit is echter steeds ondergeschikt aan democratie.
In een later stadium tonen ze zich tevens bereid om regeringsbeleid te ondersteunen.
Dan wijzigt de vote-seeking strategie in een office-seeking strategie. Dit typerende politiek
gedrag is een belangrijk verschil ten opzichte van andere typen populistische partijen.

Ideologie: welvaartstaat en economisch systeem
Met betrekking tot de klassieke links-rechtsschaal waarbij partijen ingedeeld worden op de
mate van overheidsinterventie zijn radicaal rechts populistische partijen niet eenvoudig te
plaatsen. Hoewel ‘rechts’ voorkomt in het gehanteerde label, is dit volgens Rydgren vooral in
socio-cultureel opzicht (2007: 243). Bij de bespreking van de nativistische ideologische
component is dit ook uitgebreid aan de orde gekomen. De sociaal-economische positie is
daarbij ondergeschikt aan socio-culturele kwesties. Dit levert een ambigue positie met
betrekking tot de klassieke links-rechtsschaal op.
In veel gevallen vinden zij dat de overheid zwakkeren zou moeten ondersteunen,
vooral medische hulp aan ouderen en een goed pensioenbeleid vinden zij belangrijk
(Fennema, 2005: 10). Hulp aan ouderen als diegenen die de staat hebben opgebouwd is
daarvoor de reden. Radicaal rechts populistische partijen maken een onderscheid in de
behandeling van autochtone bewoners en immigranten. Zo zou het systeem van sociale
zekerheid gescheiden moeten worden in verschillende systemen voor nationale inwoners en
immigranten (Betz, 1994: 138). Dit vloeit voort uit het besproken recht om anders te zijn dat
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radicaal rechts populistische partijen aanhangen met betrekking tot de nativistische inhoud
van hun ideologie (Zaslove, 2004: 70).
Ook op het gebied van het te voeren economische beleid is de ideologie van radicaal
rechts populistische partijen gebaseerd op het belangrijke kenmerk dat zij zich tegen de
gevestigde orde opstellen. Zij waren in eerste instantie dan ook voor een vrije markteconomie.
Omdat dit systeem beheerst wordt door een ‘corrupte elite’ hebben veel aanhangers zich
vervreemd van het economische systeem (Betz, 1990: 41). Deze partijen zijn daarom steeds
meer voorstander van een protectionistisch economisch beleid geworden (Rydgren, 2007:
244). Zolang dit niet botst tegen de principes van de vrije markt zullen ze een vrije
markteconomie ondersteunen. De verschuiving van het vrije markt denken naar de prioriteit
van het beschermen van de nationale identiteit is onder andere zichtbaar in Scandinavië. De
voorganger van de Deense Volkspartij keerde zich tegen de uitgebreide verzorgingsstaat
(Betz, 1995: 110-111). Tegenwoordig wil de Deense Volkspartij de welvaartstaat juist
handhaven. In hoofdstuk drie en vier wordt hierop teruggekomen.
De belangrijkste conclusie die hier getrokken kan worden is dat het sociaaleconomische beleid dat radicaal rechts populistische partijen voorstaan nogal kan verschillen.
Het is ondergeschikt aan de nativistische en autoritarianistische ideologie. Deze laatste twee
genoemde componenten vormen volgens Mudde de kern van de ideologie van deze partijen.
Rydgren voegt hieraan toe dat het gaat om een etnisch-xenofobische ideologie die tegen het
establishment gericht is. Andere ideologische domeinen zijn hieraan ondergeschikt.

Samenvatting ideologie
De belangrijkste ideologische kenmerken zijn per domein in tabel 2.3 gepresenteerd. Deze
domeinen zijn verder uitgewerkt naar de belangrijkste ideologische kenmerken die hierboven
beschreven zijn. In de kolom geheel rechts zijn enkele voorbeelden van concrete
beleidsvoorstellen opgenomen die ondersteund worden door radicaal rechts populistische
partijen. Deze maatregelen komen terug in de volgende twee hoofdstukken waar de
beleidsinvloed centraal staat. Op deze manier kan op een heldere en transparante manier
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gemeten worden in hoeverre de voor radicaal rechts populistische partijen typische ideologie
gerealiseerd kan worden.
In elk geval kan, op basis de genoemde ideologische kenmerken, gesproken worden
van een samenhangende ideologie waarmee radicaal rechts populistische partijen
onderscheiden kunnen worden van andere partijfamilies. Het gaat niet om one-issue partijen
die bijvoorbeeld alleen het immigratiebeleid willen veranderen (Van der Brug et al. 2000: 77).
Ook gaat het niet om extreemrechtse partijen die gekenmerkt worden door hun antisysteemhouding en fascistische ambivalenties (Fennema, 1997: 481-482). Zij zijn niet tegen
het systeem maar hebben de intentie om verantwoordelijkheid te nemen ten einde in een
rechtse coalitie het beleid te veranderen.

Tabel 2.3 - Belangrijkste ideologische kenmerken van radicaal rechts populistische partijen
Domein
Belangrijkste ideologische
Voorbeelden van concrete
kenmerken
beleidsvoorstellen
Nativisme
- Minderheidsculturen die hun
- Maatregelen die er op gericht zijn de
wortels niet in het land hebben
immigratie terug te dringen;
niet steunen;
- Strengere bewaking van de grenzen.
- Tegen internationale politieke
- Internationale afspraken nakomen,
samenwerking.
maar zo min mogelijk nieuwe aangaan;
- Tegen Europese supranationale
samenwerking vanwege behoud van
nationale soevereiniteit.
Autoritarisme
- Ondersteuning van
- Hogere maximumstraffen m.b.t.
conservatieve democratische
criminaliteit;
waarden;
- Meer politie;
- Opstellen tegen de gevestigde
- Politiek gedrag: het beïnvloeden van
orde;
het beleid prevaleert boven het
- Streng optreden tegen
onderdeel uitmaken van de regering.
crimineel gedrag.
Economisch en
- Bescherming van de nationale
- Relatief veel geld voor pensioenen;
sociaal systeem
economie;
- Ander systeem van sociale zekerheid
- Immigranten hebben recht op
voor immigranten ten opzichte van
minder sociale zekerheid.
autochtonen.
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Partijorganisatie
Om de populistische paradox beter te begrijpen dienen er enkele opmerkingen gemaakt te
worden over de partijorganisatie van radicaal rechts populistische partijen. Een populistische
stijl van politiek voeren, populistische organisatorische structuren en een charismatische
leider zijn volgens Zaslove belangrijk voor electorale successen (2004b: 70). Hierbij is het
van belang dat een populistische leider voor ‘het volk’ spreekt en in een voor hen
begrijpelijke taal. Hieraan is ook het charisma van de leider verbonden. Een populist is tegen
de gevestigde orde. Partijbureaucraten en intellectuelen zouden het besluitvormingsproces
koloniseren en daardoor afstand tot ‘het volk’ creëren (ibid.). Deze afstand proberen
populistische leiders te vertalen en te overbruggen. De afgelopen decennia is de
personalisering van de politiek toegenomen (Blondel, 1987). Een sterk charisma geeft meer
kansen op electorale successen.
Ook Minkenberg noemt sterk leiderschap een typische eigenschap voor deze partijen
(2003). Fennema noemt daarnaast een sterke organisatie met een totalitair karakter als
belangrijke eigenschap van extreemrechtse partijen (1997: 482). Het is van belang dat het
leiderschap van een partij goed uit de verf komt. Interne problemen dienen daarbij zoveel
mogelijk te worden voorkomen; dat zijn uitingen van zwak leiderschap. Een leider van een
radicaal rechts populistische partij zal behendig met haar of zijn positie om moeten gaan om
aanzienlijke electorale successen te behalen. Als hij of zij immers te totalitair overkomt zijn
negatieve vergelijkingen met extremistische en dictatoriale partijen (uit het verleden) snel
gemaakt.
Er bestaat een publieke discussie rondom de vraag of een radicaal rechtse
populistische partij een ledenorganisatie moet zijn. In Nederland – waar geen verplichting
bestaat om een ledenorganisatie op te zetten – heeft de radicaal rechts populistische PVV
geen ledenorganisatie. Rydgren vindt dat een dergelijke partij wel een ledenorganisatie zou
moeten hebben (2007: 256). Extreemrechtse partijen ageren tegen traditionele partijstructuren.
Zij moeten dan democratische principes aannemen die problematisch voor hen zijn (Fennema:
1997: 482). Radicaal rechts populistische partijen hebben hier minder problemen mee maar
kunnen ledenorganisaties als problematisch voor de continuïteit van de partij zien omdat het
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leiderschap in gevaar kan komen. Als er veel interne inspraakmogelijkheden zijn kan dit
immers een cruciaal sterk leiderschap van een radicaal rechts populistische partij aantasten.

2.3 De populistische paradox en beleidsinvloed

In deze paragraaf staat de eerder genoemde populistische paradox centraal. Het gaat hier om
de vraag waarom radicaal rechts populistische partijen meer geneigd zijn om een directe of
indirecte vorm van regeringsverantwoordelijkheid op zich te nemen terwijl zij zich eerder,
vanuit hun populistische achtergrond, juist afzetten tegen de gevestigde orde en daarmee de
regering. Door aanzienlijke electorale successen hadden deze partijen een sterkere positie
verworven in nationale parlementen waardoor regeringsdeelname dichterbij kwam. De partij
staat dan voor de keuze om een grote oppositiepartij te worden en dat te blijven of om
regeringsverantwoordelijkheid te nemen op basis van het toenemende mandaat van de kiezers.
Met betrekking tot de theorievorming over de invloed van radicaal rechts populistische
partijen staan twee vragen centraal. De eerste betreft de vraag waarom deze partijen besloten
hebben om deel te nemen aan een nationale regering of deze steunen. Deze vraag houdt direct
verband met de populistische paradox. De tweede vraag gaat over wat er nu echt wordt
bereikt met betrekking tot invloed op het regeringsbeleid. Alvorens er aandacht gegeven
wordt aan concrete landenstudies, worden enkele publicaties besproken die over de
theorievorming hieromtrent gaan.

Populistische paradox: regeringsdeelname en beleidsinvloed
De oorzaak van de populistische paradox volgt in feite uit de bespreking van het populisme en
de ideologie van radicaal rechts populistische partijen zoals weergegeven in de vorige
paragraaf.
In de bespreking van het concept populisme kwam daarbij al naar voren dat Mudde
stelt dat de kern van een populistische ideologie er uit bestaat dat de maatschappij uit twee
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groepen bestaat: de ‘pure people’ tegenover een corrupte elite (Mudde, 2004: 563). Daarom
staan populistische partijen vijandig tegenover representatieve politiek (Taggart, 2004: 273).
Deze partijen hebben daarom problemen met gevestigde partijen en gevestigde politieke
agenda’s. Het gaat er deze partijen vooral om dat de ‘pure people’ aandacht krijgen.
Populistische partijen willen daarom een verandering van de politieke stijl in het
algemeen. De ideologie en de politieke stijl van populistische partijen is duidelijk anders dan
die van gevestigde partijen zoals de christendemocratische, liberale en sociaaldemocratische
partijen (Lucardie, 2009: 176).
Waar het bij de populistische paradox om gaat is de vraag hoe radicaal rechts
populistische partijen zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen zonder daarbij steun van het
draagvlak te verliezen. Hierbij kan vastgesteld worden dat er hoofdzakelijk twee vormen zijn
waarop invloed kan worden uitgeoefend. De eerste vorm is deelname aan een
regeringscoalitie waarbij alle partijen volwaardige regeringspartijen zijn. Daarnaast is er de
mogelijkheid om een minderheidsregering te steunen of gedogen. Dat laatste betekent ook dat
zij in praktijk geen motie van wantrouwen tegen het zittende kabinet zullen steunen.
Een belangrijke motivatie voor deze partijen is de mate waarin zij het regeringsbeleid
kunnen beïnvloeden. De mogelijkheid om het beleid daadwerkelijk te beïnvloeden is voor
radicaal rechts populistische partijen van groter belang dan onderdeel uitmaken van de
regering. Zij moeten hun keuze om een regering te steunen kunnen verantwoorden naar hun
electoraat. Het anti-establishmentisme van deze partijen behoort tot de kern van hun
oorsprong en ideologie, en daarom zijn de gevolgen van het uitoefenen van concrete invloed
voor deze partijen in termen van beleidsinvloed en stijl van belang. In het verdere van deze
paragraaf wordt hierop teruggekomen (zie ook tabel 2.6).
Voor het begin van deze eeuw was er vrijwel nog geen onderzoek gedaan naar
beleidsinvloed van radicaal rechts populistische partijen (Minkenberg, 2001: 2). In een
publicatie uit 2001 liet Minkenberg zich leiden door de hypothese dat onder de voorwaarden
van een stabiele democratie, het bekleden van regeringsmacht een temperend effect zou
hebben op de groei van radicaal rechtse partijen in plaats van een mogelijke ‘ruk naar rechts’
van het regeringsbeleid. Indien deze partijen enkel zitting zouden hebben in het parlement,
dan zouden ze weinig directe invloed op het (regerings)beleid hebben (ibid.: 10).
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Twee interactieniveaus zijn hierbij van belang: die van de agenda-setting en die met
betrekking tot de policy-setting (Minkenberg, 2010). Een partij kan zelf, als ze
vertegenwoordigd is in het nationale parlement en afhankelijk van de geldende constitutionele
regels, kwesties aanhangig maken in het parlement. Om invloed te hebben op het beleid is er
steun noodzakelijk van andere partijen om aan een meerderheid te komen die nodig is om het
parlement een wetsvoorstel goed te kunnen laten keuren. In het interactieniveau van policysetting gaat het daarom om steun van partijen die deel uitmaken van ‘de gevestigde orde’.
Daarbij is het overigens van belang om vast te stellen dat radicaal rechts populistische partijen
niet alleen iets te bieden moeten hebben. Zij moeten ook door andere partijen geaccepteerd
worden als coalitiepartners of als betrouwbare partner voor het regeringsbeleid vanuit een
gedoogpositie.
Uit het onderzoek dat Minkenberg hierover heeft uitgevoerd in vier landen (Duitsland,
Frankrijk, Italië en Oostenrijk) komt hij tot de conclusie dat de interacties met centrumrechtse
partijen een belangrijk effect hebben op de beleidsinvloed van radicaal rechts populistische
partijen (ibid.: 18). Overigens waren deze contacten in de vier landen telkens anders. Zo had
het Front National in Frankrijk lokale successen waardoor een FN-burgemeester gedwongen
was met politici van gevestigde partijen te onderhandelen (ibid.: 8). Op het nationale niveau
bleef hun invloed beperkt tot het bepalen van de parlementaire agenda. In Duitsland werden
radicaal rechts populistische partijen vooral geïsoleerd (ibid.: 11). In Oostenrijk werd de
politieke consensus van uitsluiting van de FPÖ vanwege de grootte en de duidelijke
aanwezigheid van deze partij in de Oostenrijkse politiek opgeheven (ibid.: 10) en daar werd in
een sfeer van gelijkheid onderhandeld. Het opheffen van de consensus van ‘Ausgrenzung’ in
Oostenrijk, een consensus die vergelijkbaar is met het nog geldende ‘cordon sanitair’ in
België ten opzichte van het Vlaams Belang, opende de mogelijkheid van de FPÖ om
regeringsverantwoordelijkheid op zich te nemen. De heersende politieke cultuur en de
geldende constitutionele regels zijn een belangrijke oorzaak van de verschillen tussen de
genoemde landen. In alle gevallen blijkt het contact met centrumrechtse partijen van groot
belang voor radicaal rechts populistische partijen om tot het interactieniveau van policysetting te komen.
Minkenberg constateerde ook directe effecten op het gebied van politieke prioriteiten
met betrekking tot socio-economische en politieke hervormingen (ibid.). De radicaal rechtse
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ideologie lijkt hierbij nog maar weinig aan bod te komen (ibid.: 15). Wel signaleerde hij een
veranderend perspectief; radicaal rechts populistische partijen vertalen het ‘volk’ steeds meer
naar etniciteit (ibid.: 19). Daarbij gaat het om veranderingen in het beleid met betrekking tot
cultureel beleid, retoriek tegen linkse partijen en tegen buitenlanders (ibid.: 18). Dit blijft
vooral bij retoriek en lijkt zich nog niet in beleid te vertalen.
Tim Bale (2003) onderzocht de invloed van radicaal rechts populistische partijen op de
partijsystemen. Hij was van mening dat de groei en ‘mainstreaming’ van uiterst rechtse
partijen, zoals hij ze noemt, een trend van multipolaire naar bipolaire partijcompetitie
stimuleert. Centrumrechtse partijen zouden de uiterst rechtse partijen niet meer als paria’s
behandelen waardoor uiterst rechts-georiënteerde regeringen mogelijk gemaakt worden (Bale,
2003: 68-69). Bale verwacht dat centrumrechtse partijen waardering zouden hebben voor
onder andere de anti-immigratie agenda van deze partijen (ibid.: 70).
Behalve de expansie van rechtse blokken gaat Bale ook in op ‘issue-priming’.
Centrumrechtse partijen kweken hierbij begrip voor de standpunten van de uiterst rechtse
partijen. Dit heeft als gevolg dat radicaal rechts populistische partijen geloofwaardiger
worden ten opzichte van kiezers en als serieuze regeringskandidaten worden gezien. Bale laat
zien dat dit in landen als Italië en Oostenrijk het geval was (ibid.: 76-77).
Uit zijn onderzoeksresultaten bleek dat, daar waar een significante uiterst rechtse partij
bestaat, centrumrechtse partijen die aan de macht zijn de neiging hebben een beleid te voeren
dat op onderdelen dichter bij extreemrechts dan bij het mainstream rechts ligt (ibid.: 84).
Hiervoor geldt wel de voorwaarde van de trend naar een bipolair partijlandschap. Radicaal
rechts populistische partijen laten hun aanwezigheid gelden, zo laat Bale zien. In Denemarken
en Oostenrijk is de immigratiewetgeving strenger geworden (ibid.: 82). Bale voegde daar aan
toe dat uiteindelijk vooral de centrumrechtse partijen het meeste voordeel hebben van deze
expansie van het rechtse blok omdat het draagvlak om hun meest rechtste standpunten te
kunnen uitvoeren groter is geworden (ibid.: 85). Uiteindelijk zullen centrumrechtse partijen,
ondanks de verschuiving naar een meer rechts beleid, meer voordeel uit dergelijke
samenwerking halen dan dat de uiterst rechtse partijen hun ideologie echt kunnen
verwezenlijken.
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Tabel 2.4: Redenen voor radicaal rechts populistische partijen om regeringen te steunen en hun
invloed op het regeringsbeleid
Reden regeringssteun of -deelname
Effecten regeringsbeleid
Agenda-setting - Opheffen isolatie door centrumrechtse - Verschuiving van ‘volk’ naar
en policypartijen;
‘etniciteit’ in het beleid;
setting
- Invloed te kunnen uitoefenen op de
- Verschuivingen in cultureel
(Minkenberg)
onderwerpen van beleid.
beleid;
- Centrumrechts kan eigen
programma makkelijker
uitvoeren.
Bipolaire
- Veranderende behandeling van
- Strengere immigratiewetgeving;
competitie en
mainstream partijen ten opzichte van - Duidelijk stempel op het
issue-priming
radicaal rechts en respect voor
regeringsbeleid.
(Bale)
immigratiestandpunten (issue
priming);
- Voordelen halen uit expansie van
rechtse blokken in bipolaire
partijsystemen.

In tabel 2.4 zijn de belangrijkste redenen voor radicaal rechts populistische partijen om te
kunnen regeren, samen met enkele verwachte beleidseffecten op een rij gezet op basis van de
bevindingen van Minkenberg en Bale. Deze redenen en effecten zijn algemeen geformuleerd.
Hierna worden een aantal specifieke case studies besproken met betrekking tot
regeringsdeelname en beleidsinvloed van radicaal rechts populistische partijen. Deze
bespreking is gerangschikt naar de mate van beleidsinvloed sterker is van dergelijke partijen
uit Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland.

Agenda-setting
In Frankrijk verkreeg het Front National (FN) vanaf de jaren zeventig steeds meer electorale
steun door aandacht te geven aan het ‘gevaar’ van culturele veranderingen in het kader van de
toekomst van Frankrijk (Schain, 1993: 67). De partij wist het thema immigratie op de
nationale agenda te plaatsen. Schain wil met een studie over deze partij in 1993 laten zien dat
analyses over beleid dat geformuleerd wordt op basis van maatschappelijke kwesties een
nieuw wetenschapsgebied raken (ibid.: 59).
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De FN heeft geen deel uitgemaakt van de nationale regering en hen ook niet gedoogd of steun
verleend. Dit had er vooral mee te maken vanwege het in de ogen van andere partijen extreme
karakter van de FN. De invloed van de FN bestond uit het veranderen van de nationale
politieke agenda zonder directe invloed op het beleid te kunnen uit oefenen. Het politiek debat
over dit thema werd nu breder gevoerd; meer meningen over een strikter immigratiebeleid
werden politiek acceptabel (ibid.: 75). Volgens Schain speelde hierbij ook het afnemende
vertrouwen van kiezers in andere partijen een rol (ibid.). Dit past ook bij de in de vorige
paragraaf genoemde kenmerken van populistische partijen die in proberen te spelen op kiezers
die de gevestigde politiek wantrouwen.

Symbolische successen
In Italië heeft de Lega Nord (LN) enkele keren deel uitgemaakt van een nationale regering.
Albertazzi en McDonnell hebben naar aanleiding van de eerste regeringsdeelname van de LN
onderzocht hoe deze partij de relatie met haar kiezers onderhield. Belangrijk is dat deze partij
in tegenstelling tot andere radicaal rechtse partijen ook een belangrijke regionalistische
component kent: ze wil dat Noord-Italië (Lombardije) onafhankelijk wordt. Behalve het
uitdragen van een radicaal rechtse populistische ideologie kent deze partij daarom ook andere
belangen die niet noodzakelijk aanwezig zijn bij verwante partijen in andere landen.
Voorafgaande aan de regeringsdeelname sprak de LN uit dat ze geen onderdeel van
‘Rome’ wilde worden, ofwel het establishment (Albertazzi en McDonnell, 2005: 959).
Regeringsdeelname zou daarom moeten leiden tot een ‘vechtende Lega’ (Tarchi in Albertazzi
en McDonnell, 2005: 959). Dit voorbeeld illustreert de populistische paradox; de LN wil haar
stijl behouden en tegelijkertijd policy-setting macht hebben. De centrumrechtse partij van
minister-president Berlusconi besloot de LN als regionaal populistische buitenstaander te
respecteren waardoor de LN kon participeren in de regering (ibid.: 959-960).
De LN bracht de grieven van Noord-Italianen tegenover de nationale regering naar
voren en wist dit succesvol op de agenda te plaatsen (ibid.: 960). Ze begon ook steeds meer
standpunten tegen onder andere Europese integratie en immigratie te ventileren (ibid.: 961).
Albertazzi en McDonnell concludeerden met betrekking tot de regeringsdeelname van de LN
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tussen 2001 en 2005 dat ze succesvol met een voet in en met een voet buiten de politieke
instituties kon staan (ibid.: 970).
Aangaande de invloed op het regeringsbeleid stelden de auteurs echter dat de LN over
het algemeen tevreden is met symbolische successen en het kunnen blijven uitdragen van een
oppositie tegenover andere politieke partijen. De LN kon dus haar charismatische en
populistische politieke stijl behouden, maar had relatief weinig invloed op het regeringsbeleid.

Invloed op het immigratie- en veiligheidsbeleid
In Oostenrijk heeft de Freiheitliche Partij Österreichs als volwaardige coalitiepartner deel
uitgemaakt van een nationale regering. Zij zaten samen met de conservatieven in de regering.
Heinisch onderzocht de eerste twee jaren van deze regeringsdeelname. Op basis daarvan
constateerde hij dat rechts populistische partijen een zwakke invloed hebben op het
regeringsbeleid.
De regeringsdeelname zou alleen mogelijk gemaakt kunnen worden met de
conservatieven. Het steun zoeken bij een centrumrechtse partij, zoals Minkenberg dat in het
voorgaande stelde, was hierbij cruciaal. Heinisch voegde hier aan toe dat de conservatieven
moe en gedemoraliseerd waren na dertig jaar van oppositie of het optreden als junior
coalitiepartner naast de sociaaldemocraten (2003: 104). Omdat de sociaaldemocraten de FPÖ
uitsloten konden de conservatieven kiezen uit beide partijen als coalitiepartner. Dit opende
mogelijkheden voor de FPÖ.
Een onderzoek naar het gevoerde beleid gedurende de eerste twee jaren dat de FPÖ
deel uitmaakte van de regering leverde magere resultaten voor de FPÖ op. Door interne
problemen, het bestaan van verschillende ideeën over de richting van de partij en een
partijleider die zijn wil probeerde op te leggen, viel de regering na twee jaar (ibid.: 111).
Doordat Haider, de charismatische leider van de FPÖ in 2000 aftrad als partijleider ontstond
er een strijd om het leiderschap die de partij geen goed deed (ibid.: 113). Volgens Heinisch
waren de effecten op het regeringsbeleid van de FPÖ beperkt tot het scheppen van een ander
politiek klimaat waarin vooral economische zondebokken gezocht werden. Er kwamen
strengere wetten ten opzichte van immigratie en criminaliteit (ibid.: 105). Echter, de
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conservatieven hadden beduidend meer invloed op het regeringsbeleid dan dat de FPÖ dat in
verhouding had. Daarom zouden rechts populistische partijen volgens Heinisch sterker zijn
als oppositiepartij (ibid.: 124). Volwaardige regeringsdeelname zou leiden tot een meer
gematigde toon wat tegengesteld is aan een sterk leiderschap. Bij de verkiezingen van 2002
verloor de FPÖ enorm, maar de regering tussen de conservatieven en de FPÖ werd
voortgezet; zij behielden hun meerderheid in het parlement.
Deze conclusies van Heinisch zijn enigszins merkwaardig te noemen. Als een radicaal
rechts populistische partij lid is van de oppositie reikt haar macht niet verder dan het plaatsen
van thema’s op de agenda. In het geval van de FPÖ kwam de partij uit een isolationele situatie
en raakte in staat om invloed uit te kunnen oefenen op het regeringsbeleid. Desondanks lukte
dit niet. In dit geval heeft de FPÖ gefaald als het gaat om de populistische paradox; ze heeft
het risico genomen om invloed te kunnen uitoefenen door onderdeel uit te maken van de
regering maar heeft weinig invloed kunnen uitoefenen. Om tot sterkere conclusies te komen
over de kracht van radicaal rechts populistische partijen in oppositionele en niet-oppositionele
situaties is echter onderzoek naar een langere periode noodzakelijk.
In onderzoek dat gedaan is naar een langere periode van regeringsdeelname van de
FPÖ zijn dan ook andere conclusies getrokken. Fraser Duncan kwam tot de conclusie dat de
FPÖ en later de BZÖ in Oostenrijk in deze langere periode wel duidelijke invloed hebben
gehad op de immigratiewetgeving; zo werd het voor buitenlanders veel moeilijker om
Oostenrijker te kunnen worden (Duncan, 2010: 350). Hij stelde niet dat radicaal rechtse
partijen tot grotere veranderingen hebben geleid, maar wel dat ze hun stempel op
beleidsaspecten hebben gedrukt. Overigens viel de FPÖ gedurende de regeringsperiode uiteen
in twee partijen waarna de nieuwgevormde BZÖ (Bündnis Zukunft Österreich) de FPÖ
verving en de lopende regeringstermijn uitzat. Ondanks de instabiliteit die de FPÖ leek te
vertonen hebben zowel de opvolger van deze partij als de conservatieven gedacht dat een
voortzetting van de coalitie voor beiden beter zou zijn.
In Italië had de LN in de periode 2008-2011 opnieuw zitting in een nationale regering
die ook toen weer geleid werd door Silvio Berlusconi. De LN had daarbij meer electorale
steun verworven (Albertazzi en McDonnell, 2010: 1320). We kunnen spreken van een meer
volwassen radicaal rechts populistische partij. In deze regering kon ze haar radicale retoriek
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continueren (ibid.: 1336). De LN was de verkiezingen van 2008 ingegaan met een
lijstverbinding met Berlusconi’s centrumrechtse partij. Toen het resultaat een winst van
(centrum)rechts ten opzichte van een centrumlinkse combinatie opleverde ging het
centrumrechtse blok regeren. Wat hier gebeurde lijkt in lijn te zijn met de besproken studie
van Tim Bale (2003) over de invloed van bipolaire partijstelsels op het gedrag van radicaal
rechts populistische partijen. Met betrekking tot de bestrijding van criminaliteit en immigratie
kreeg de LN veel vrijheid van Berlusconi, die opnieuw minister-president geworden was
(Albertazzi en McDonnell, 2010: 1336). Omdat de LN zich kon profileren op voor haar
belangrijke onderwerpen (zoals immigratie en federalisme) leverde dit voor hen dan ook, bij
verkiezingen tijdens deze tweede regeringsperiode, electorale winsten op (ibid.: 1334; 1336).
Met betrekking tot beleidsinvloed was dit nog steeds grotendeels symbolisch, maar op het
gebied van veiligheid en immigratie heeft de LN haar invloed meer kunnen laten gelden
(ibid.: 1327; 1329).
In Zwitserland is de Schweizerische Volkspartij (SVP) sinds 19294 vertegenwoordigd
in de Bondsraad, de federale regering van Zwitserland. In de stabiele Zwitserse regering is de
SVP een bijzondere partij. De SVP kende een lange aanlooptijd, die rond 1910 al begon,
waarna ze haar organisatie en ideologie in voornamelijk de afgelopen decennia
professionaliseerde (Mazzoleni en Skenderovic, 2007: 94-96). De informele regels met
betrekking tot de werving van de leden van de regering verzekeren dat in het geval partijen
aanzienlijke electorale resultaten behalen, zij recht hebben op regeringsdeelname (ibid.: 99).
Dit leidde tot heterogene regeringen qua partijsamenstelling. De SVP zat samen met onder
andere de sociaaldemocraten in de regering, waarbij 90% van de kiezers van de
laatstgenoemde partij zich tussen 2003 en 2005 distantieerde van de SVP (ibid.: 107).
Met betrekking tot de beleidsinvloed van de SVP moet aangetekend worden dat de
nationale regering federaal van aard is en relatief weinig directe invloed heeft op het beleid
van de afzonderlijke kantons. Daarnaast worden veel belangrijke dossiers voorgelegd in
referenda waarbij de besluitvorming in de praktijk bij het volk ligt. Met betrekking tot het
aantal hoofdelijke stemmingen over zaken die met het migratiebeleid van Zwitserland te
4

De SVP heette tot de Sweizer Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), de Zwitserse Boeren,
Middenstanders en Burgerpartij. Sinds 1971 heet ze SVP.
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maken hebben, concludeerden Mazzoleni en Skenderovic dat deze flink gestegen zijn sinds de
SVP deel uitmaakt van de Bondsraad (ibid.). Bij deze stemmingen zijn de liberalen en de
conservatieven vaker hetzelfde gaan stemmen als de SVP ten opzichte van de electorale
periode voor de SVP-deelname (ibid.). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
regeringsdeelname van de SVP in ieder geval geleid heeft tot meer invloed van deze partij op
het immigratiebeleid (ibid.: 109).
Overigens is het met betrekking tot Zwitserland van belang om aan te tekenen dat
constitutionele (federale) eigenschappen en de politieke cultuur van groot belang zijn met
betrekking tot het gedrag van radicaal rechts populistische partijen. De Bondsraad wordt
gekozen door het parlement en kent een zo breed mogelijke vertegenwoordiging daarvan.
Omdat de SVP van mening is dat ze weinig invloed kan uitoefenen treden de parlementaire
fracties van de SVP onafhankelijk op van vertegenwoordigers in de Bondsraad en ziet ze
zichzelf als oppositiepartij (Neue Zürcher Zeitung, 2007). Vanwege deze redenen wijkt de
Zwitserse casus nogal af van de andere besproken landen.

Internationale vergelijking
Deze verschillende studies leveren diverse resultaten op als het gaat om redenen om deel te
namen aan een regering en de effecten die dit heeft op het regeringsbeleid. Dit heeft in een
federale staat (zoals Zwitserland) andere effecten dan in niet-federale staten: de nationale
regering heeft hier relatief veel minder machtsmiddelen. Ook maakt de manier waarop steun
wordt verleend (regeren of gedogen) uit wat de effecten zullen zijn. De redenen waarom de
besproken partijen zijn gaan deelnemen aan de nationale regering en welke invloed zij daarbij
hadden op het regeringsbeleid is gepresenteerd is tabel 2.5.
Recentelijk is er een studie van Tjitske Akkerman verschenen waarin de
beleidsinvloed van regeringen waar radicaal rechts populistische partijen zitting in hebben of
die door deze partijen gesteund worden met elkaar vergeleken zijn. Omdat verschillende
bestaande case studies tot verschillende resultaten leiden als het gaat om effecten op het
regeringsbeleid heeft zij een groot aantal landen met elkaar vergeleken (Akkerman, 2012:
514).
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Tabel 2.5 – Effecten op regeringsbeleid van radicaal rechts populistische partijen.
Type invloed Land (partij)
Periode
Redenen voor (steun
Effecten op het
aan)
regeringsbeleid door partij
regering(sdeelname)
AgendaFrankrijk (FN)
Geen
Het op de agenda plaatsen
setting
regeringsdeelname.
van een mogelijk strenger
immigratiebeleid.
Symbolische Italië (LN)
2001-2006 Behoud van
Symbolische successen op
successen
populistische stijl.
het gebied van
internationale politiek en
immigratie.
Invloed op
Oostenrijk
2000-2006 Mogelijk gemaakt
In de eerste jaren een
het
(FPÖ/BZÖ)
door conservatieven.
zwakke positie in de
immigratieregering en beperkt
beleid en
vanwege interne
veiligheidsproblemen in de FPÖ.
beleid
Strengere wetten ten
opzichte van immigratie en
criminaliteit.
Italië (LN)
2008-2011 Centrumrechtse
Succesvol met betrekking
overwinning (blok) en tot immigratie en
lijstverbinding met
veiligheid.
centrumrechts.
Zwitserland
2003 Electorale successen
Meer beleidsinvloed op
(SVP)
heden
en nationale politieke het nationale
cultuur.
migratiebeleid.
Regeringsdeelname
als coalitiepartij is
betwist door
parlementaire fractie.

Akkerman keek hierbij vooral naar immigratiebeleid en integratiewetgeving. Zij erkent dat
deze partijen invloed hebben op het regeringsbeleid, maar er zou geen sprake zijn van radicaal
rechtse partijen als doorslaggevende factor in veranderend beleid (Akkerman, 2012: 523). Een
belangrijke conclusie is dat regeringen waar radicaal rechtse partijen zitting in hebben, een
andere beleidsoutput hebben dan centrumlinkse en centrumregeringen, maar dat zij niet veel
anders zijn dan centrumrechtse regeringen. Alleen Zwitserland wordt als uitzondering gezien
(ibid.:). Dit land heeft al lang een populistische partij in de regering, maar in praktijk ziet de
Zwitserse Volkspartij zichzelf als oppositiepartij. Tevens gaat het hier om een federale staat
waar partijen die veel van elkaar verschillen zitting in hebben in de regering zoals de
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sociaaldemocraten en de Zwitserse Volkspartij (Der Schweizerische Bundesrat, 2012;
Mazzoleni en Skenderovic, 2007: 109-110). De gezamenlijke deelname van deze beide
partijfamilies is zeer ongebruikelijk.
Naar aanleiding van de geanalyseerde studies over landen waar radicaal rechts
populistische partijen invloed hebben uitgeoefend op het regeringsbeleid, zijn er enkele
vormen van invloed te onderscheiden. Deze vormen zijn in tabel 2.6 in een overzicht
geplaatst. Vanuit het perspectief van de populistische paradox zijn de gevolgen voor de partij
in kwestie van belang.

Tabel 2.6 – Belangrijkste gevolgen voor het beleid
Type invloed
Actie/Resultaten voor partij
Agenda-setting
Oppositie
Oppositie, geïsoleerd door andere partijen, protestpartij.
Policy-setting
Steun of
Symbolische invloed
Afhankelijk van centrumrechtse partijen.
deelname
Behoud van populistische charismatische politieke stijl.
regering
Strengere (immigratie) Blokvorming met rechtse partijen.
wetgeving
Veel beleidsinvloed
Ontwikkelde partij met grote electorale successen.

2.4 Hypothesen

Naar aanleiding van het plaatsen van het concept radicaal rechts populistische partijen, de
motivaties voor deze partijen om deel te nemen aan nationale regeringen en de effecten
hiervan op het regeringsbeleid, worden de bevindingen toegepast op de casus van
Denemarken. De volgende drie hypothesen zijn daarbij van belang.
1. Radicaal rechts populistische partijen zullen, als ze deel uitmaken van een regering of
deze op enige wijze steunen, trachten zo veel mogelijk invloed uit te oefenen met
betrekking tot de kern van hun ideologie die uit nativisme en autoritarianisme bestaat.
Andere kwesties zoals steun voor de welvaartstaat zijn daarbij van onderschikt
belang.
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Deze hypothese komt voort uit de bespreking van de ideologie van radicaal rechts
populistische partijen en is voornamelijk gebaseerd op de besproken theorieën van Mudde
(2012) en Rydgren (2003) hieromtrent. Deze hypothese houdt in de ideologie van deze
partijen, die een samenhang vertoont en dus niet geconcentreerd is op een of enkele kwesties,
gebaseerd is op een nativistisch en autoritarianistisch denken waaraan het socio-economisch
denken onderschikt aan is gemaakt. Zoals de kern van het liberalisme een kleine overheid is,
zo zijn het nativisme en autoritarianisme de kern van radicaal rechts populistische partijen. De
hypothese stelt dat de aanwezigheid van een dergelijke samenhangende ideologie radicaal
rechts populistische partijen een volwaardige partijfamilie maakt en dat ze daarom gezien
kunnen worden als serieuze potentiele deelnemers van regeringscoalities.
2. Om de populistische steun te behouden maar tegelijkertijd invloed uit te kunnen
oefenen op het regeringsbeleid zullen radicaal rechts populistische partijen altijd
zowel deel willen uitmaken van of steun willen verlenen aan een regeringscoalitie,
doch tegelijkertijd de steun van hun draagvlak niet te willen verliezen.
Deze hypothese gaat over de populistische paradox. Radicaal rechts populistische partijen
zullen alleen een regering steunen of er deel van uitmaken als zij de reële verwachting hebben
invloed te kunnen uitoefenen op het regeringsbeleid. Zij moeten nu deel gaan uitmaken van de
gevestigde orde waar zij traditioneel zo tegen ageren maar willen wel meer invloed hebben
dan alleen het mede bepalen van de parlementaire agenda. Deze hypothese vloeit mede voort
uit de intereactieniveaus die Minkenberg onderscheidt bij beleidsinvloed: agenda-setting en
policy-setting (Minkenberg, 2010).
3. Als radicaal rechts populistische partijen een regering steunen of deel uitmaken van
een regering, dan zal hun invloed het meest zichtbaar zijn met betrekking tot het
immigratiebeleid en het veiligheidsbeleid. Hierbij zijn zij afhankelijk van de
welwillendheid van centrumrechtse partijen, waardoor hun invloed ook op deze
gebieden beperkt zal zijn en vooral symbolisch.
Deze hypothese sluit aan op de ideologie van radicaal rechts populistische partijen en is mede
gebaseerd op de besproken theorieën van Bale (2003) en Minkenberg (2010). Omdat de keuze
om een regering te steunen of er deel van uit te maken geen eenvoudige is, proberen zij
invloed uit te oefenen op beleidsterreinen waarop zij zich het meeste profileren. Vanuit het
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nativistische en autoritarianistische denken zijn dit vooral het immigratiebeleid en het
veiligheidsbeleid. Hierbij zijn zij afhankelijk van andere partijen omdat centrumrechtse
partijen die mede de regering vormen vergaande maatregelen niet zullen toestaan tenzij er iets
tegenover staat.
Deze drie hypothesen zijn getoetst aan een casus, namelijk die van Denemarken. In de
volgende hoofdstukken volgt de analyse.
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__3__
De Deense Volkspartij en de
Populistische Paradox
In Denemarken gaf de Dansk Folkeparti, de Deense Volkspartij (DF) in de periode 2001 tot
2011 steun aan een centrumrechtse regering bestaande uit conservatieven en liberalen. In dit
en het volgende hoofdstuk staat deze partij centraal. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen de
achtergrond en de positie van de DF enerzijds en de beleidsinvloed van de DF anderzijds.
Ten eerste wordt in dit hoofdstuk de historische ontwikkeling van deze partij geschetst
en gepositioneerd in het Deense partijlandschap (3.1). Daarbij komt ook de partijorganisatie
aan de orde. Na deze positiebepaling wordt ingegaan op de ideologie van de Deense
Volkspartij (3.2). Dit wordt gekoppeld aan de ideologie van radicaal rechts populistische
partijen zoals dat in het voorgaande hoofdstuk is gepresenteerd. Ten slotte staat de positie van
de DF als gedoogpartner van de regering centraal (3.3). Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op
de populistische paradox en de vraag waarom de DF gekozen heeft voor steun aan de
nationale regering.

3.1 Ontwikkeling en achtergrond

Europese achtergrond
De ontstaansgeschiedenis van de Deense Volkspartij moet in een bredere internationale,
Europese achtergrond gezien worden. Toenemende ontevreden gevoelens van burgers in
verschillende landen hebben geleid tot het ontstaan van protestpartijen. In het voorgaande
kwam al naar voren dat de toenemende cijfers van arbeidsimmigratie, secundaire immigratie,
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permanente vestiging en ongereguleerde immigratie hier een belangrijke oorzaak van waren
(Messina, 2007: 20-48). Populistische partijen proberen het wantrouwen in politieke
instituties te politiseren (Krouwel, 2004: 14). Dit leidde tot de anti-establishmentpolitiek van
radicaal rechts populistische partijen.
Verschillende wetenschappers constateren voornamelijk twee trends. Volgens Shield
is de groei van radicaal rechts populisme een gevolg van een algemeen klimaat van
onveiligheid (Shield in Betz, 1994: 67). Betz stelt daarnaast dat de groei van deze partijen
verbonden is aan een transformatie van West-Europese politiek: het gaat om een groeiend
bewustzijn van wantrouwen in het functioneren van politieke instituties (1993: 413). Deze
laatste trend sluit aan bij de bespreking over populisme uit het vorige hoofdstuk. Het gaat
hierbij om een reactie op het gedrag van gevestigde instituties die de politieke agenda de
afgelopen decennia veranderd hebben (Müller-Rommel, 1998: 192).
Deze beide trends hebben geleid tot veranderende ideologische voorkeuren van
Europese burgers (Richter-Jørgensen et al., 2004: 43). Swank en Betz stellen dat toenemende
aantallen immigranten de steun voor radicaal rechts populistische partijen in veel landen
versterkte (2003: 239). Hierbij is een link te leggen met het genoemde wantrouwen in
instituties. McLaren expliciteert dit verband: volgens hem is een belangrijk gevolg van de
toenemende zorgen over het immigratiebeleid ook een toename van de negatieve percepties
over de politieke instituties (2010: 31). Deze beide trends schiepen een voedingsbodem voor
partijen met een ethno-nationalistische en anti-establishment ideologie: de radicaal rechts
populistische partijen.

De Vooruitgangspartij
In de jaren zeventig werd in Denemarken de Vooruitgangspartij (Fremdskridspartiet)
opgericht (Rydgren, 2005: 2). Deze partij was nog niet als radicaal rechts populistische partij
te classificeren. Dat komt doordat ze geen samenhangende radicaal rechtse ideologie kende.
Wel werd ze gezien als de voorganger van de Deense Volkspartij (Widfeldt, 2000: 487). Deze
partij probeerde gevoelens van ongenoegen naar de politieke arena te vertalen. De partij werd
daarom vooral gezien als protestpartij (Pedersen en Ringsmose, 2004: 4). Belangrijke
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kwesties zoals de hoge belastingen waren belangrijk voor het ontstaan van de partij, net als de
toenemende immigratiecijfers (Folketinget, 2008: 2). De Vooruitgangspartij werd
gemarginaliseerd door de andere partijen. Dit kwam mede door het feit dat deze partij met
betrekking tot veel beleidskwesties een standpunt innam dat duidelijk voor of tegen was
(Pedersen en Ringsmose, 2004: 4). Hierbij was geen ruimte voor compromissen. Toegang tot
de regeringsmacht was daardoor niet aan de orde voor de Vooruitgangspartij.
De eerste keer dat de partij meedeed aan de parlementsverkiezingen boekte ze haar
grootste resultaat ooit. Van de 179 beschikbare zetels in het unicamerale Deense parlement
verkreeg ze er 28 bij de verkiezingen van 1973, waarmee het in een klap de op een na grootste
partij werd in het Deense parlement met 16% van het totale zetelaantal (Karpantschof, 2006:
32). Dit aantal daalde drastisch in de eerste helft van de jaren 80. Na een korte opleving
daalde het zetelaantal vanaf de jaren negentig gestaag. In afbeelding 3.1 zijn de behaalde
zetels weergegeven van beide partijen in de periode 1973-2011.
Afbeelding 3.1: Ontwikkeling zetelaantal van de Vooruitgangspartij (Fremdskridspartiet) en de
Deense Volkspartij (Dansk Folkeparti) in de periode 1973-heden.

Bron: Álvarez-Rivera, 2011.

De teruggang in de jaren negentig had interne problemen binnen de partij als
voornaamste oorzaak. Deze problemen hadden te maken met het leiderschap van de partij en
de richting die de partij op zou moeten gaan. Hierbij ging het vooral om de vraag op welke
thema’s de partij aandacht zou moeten vestigen. De persoon van partijleider Mogens Glistrup
speelde hierin een grote rol. De impasse kon worden doorbroken doordat hij tot drie jaar
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gevangenisstraf veroordeeld werd vanwege fiscale fraude (Rehling, 2000). Nadat hij was
vrijgelaten kon hij niet meer voorkomen dat Pia Kjærsgaard, die de andere richting leidde, de
leidende figuur binnen de partij werd terwijl zij eerst slechts tijdelijke vervanger zou zijn voor
Glistrup (Bjørklund en Anderson, 1999:1; Rydgren, 2004: 480). Waar Glistrup een meer
liberale koers leidde en nog steeds sociaal-economische thema’s benadrukte ging Kjærsgaard
vooral in op het immigratieprobleem. De Vooruitgangspartij bestaat tot op heden nog steeds,
maar heeft sinds 2001 geen zitting meer in het Deense parlement.

Het ontstaan van de Deense Volkspartij
Bij het ontstaan van de DF heeft de Danske Forening, de Deense Vereniging, een grote rol
gespeeld. Deze lobbyorganisatie, waarbij veel intellectuelen actief betrokken zijn, stelt zich
ten doel dat de nationale cultuur en taal van Denemarken beter geborgd moet worden. Een
grote bedreiging daarbij was de toevloed van nieuwe immigranten (Den Danske Forening,
2011). Kjærsgaard gebruikte de ‘master frames’, de ideologische ideeën, die deze vereniging
aanbood (Rydgren, 2004: 483). Met de Deense Volkspartij sloeg ze hiermee een andere koers
in en ging ze meer in op het immigratieprobleem en zaken die de Deense staat zouden
bedreigen. Dit heeft bijgedragen aan de etnisch-nationalistische ideologie van de DF.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de ideologische koers van de DF de doelstellingen van de
Deense Vereniging gevolgd heeft met betrekking tot buitenlandse politiek en
immigratiebeleid (Riis-Jørgensen, 2010).
Sinds 2001 heeft de DF telkens tussen de 20 en 25 zetels behaald (Álvarez-Rivera,
2011, zie ook afbeelding 3.1). In de periode tussen 2001 en 2011 leidde dit tot een
meerderheid van een rechts blok waarin naast de DF voornamelijk de conservatieven en de
liberalen participeerden. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt teruggekomen op de
rol van de DF hierbij. Eerst wordt nog ingegaan op andere kenmerken van de DF en haar
ideologie.
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Politiek landschap
In afbeelding 3.2 is weergegeven hoe de grootste politieke partijen in Denemarken
gepositioneerd kunnen worden in het partijlandschap (Larsen, 2007: 2). De laatste decennia
heeft Denemarken te maken met een parlement dat een grotere fractionalisatie kent (Liebert,
1995: 420). Denemarken kent thans acht partijen in het parlement (Álvarez-Rivera, 2011).
Daarnaast zijn er vier eenmansfracties van partijen uit de Faeröer-eilanden en Groenland
(ibid.). Sinds enige tijd trekken de partijen daarom in ‘blokken’ op (Nedergaard, 2009). Ook
de eenmansfracties voegen zich bij een van de blokken, voornamelijk het linkerblok.
Het blok dat de meerderheid van de zetels wint, verkrijgt de regeringsmacht. Tussen
2001 en 2011 was dat het rechtse blok dat toen bestond uit de liberalen en de conservatieven
met steun van de DF. Bij de parlementsverkiezingen van 2011 haalde het linker blok een nipte
meerderheid, ondanks dat de grootste partij daarvan, de sociaal-democraten, licht verloren en
de liberalen licht wonnen.
Afbeelding 3.2 – Positionering van de acht grootste Deense politieke partijen op de linksrechtschaal (sociaal-economisch) en de progressief-conservatieve schaal.

Bron: Larsen, 2007: 2.
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Electoraat
Veel kiezers die op de Deense Volkspartij stemmen zijn afkomstig uit de werkende klasse.
Larsen stelde zelfs dat de DF qua achterban de nieuwe arbeiderspartij geworden was (2007:
1). Daarnaast stemmen veel laagopgeleiden op de DF (Richter-Jørgensen et. al., 2004: 42).
Met betrekking tot de geografische achtergrond van kiezers zijn het vooral inwoners uit de
landelijke gebieden die op de DF stemmen (NSD, 2011).
Veel mensen zouden op de DF stemmen vanwege het issue-ownership van de DF op
het gebied van immigratie- en ouderenbeleid. De partij trekt deze beleidsterreinen, die tot de
kern van de ideologie van de DF behoren, in de (media)campagne naar zich toe zonder dat de
opinie van andere partijen hierover goed uit de verf komt. Hierbij gebruikt de DF veelvuldig
een anti-moslim retoriek door bijvoorbeeld moslims te relateren aan bloedig geweld en
criminaliteit en dat ze daarom het land zouden moeten verlaten (Larsen, 2009: 89-90).
Daarnaast wordt de islamitische religie gekoppeld aan onderdrukking van vrouwen
(Andreassen, 2009: 116). De islam wordt in de campagnes van de DF gepresenteerd als een
belangrijke bedreiging van de nationale cultuur. De DF concentreert zich daarbij op kiezers
die ‘den gamle Danmark’ (het oude Denemarken) terug willen. Nationale symbolen worden
daarbij veelvuldig gebruikt.5

Partijorganisatie
Een belangrijk aspect van radicaal rechts populistische partijen is de wijze waarop de partij
georganiseerd is. Met betrekking tot de DF is het leiderschap van groot belang gebleken. Tot
voor kort werd dit gepersonaliseerd in de persoon van Pia Kjærsgaard. Als politici, en dan
vooral partijleiders, efficiënt gebruik maken van de media levert dat electorale steun op
(MacAllister, 2007: 581). In dit verband wordt Kjærsgaard gezien als een sterk en
charismatisch leider (Berg, Sahar en Podraza, 2011: 6).

5

De Deense vlag wordt in de Deense cultuur veel gebruikt, bijvoorbeeld bij verjaardagen of andere feesten. Dit
staat los van nationalisme. De Deense Volkspartij probeert de nationale symbolen te gebruiken voor haar
campagne en in te zetten voor een nationalistische ideologie.
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Het belangrijkste onderdeel van de organisatie is de fractie in de Folketinget, het parlement.
Als het gaat om de partij als organisatie, dan is de DF een open organisatie waar iedereen die
de beginselen onderschrijft lid van kan worden. Het partijbureau is gevestigd in
Christiansborg, Kopenhagen. De partij wordt formeel bestuurd door het Hovedbestyrelsen, het
nationale bestuur van de partij dat in 2011 uit 12 leden bestond onder het voorzitterschap van
Kjærsgaard (Dansk Folkeparti, 2011a). Op gemeentelijk niveau is de partij in bijna alle
honderd gemeenten vertegenwoordigd met een lokale afdeling (Dansk Folkepartij, 2011b).
Daarnaast is er sinds 1995 een jongerenorganisatie met een eigen bestuur en zijn er een aantal
lokale subafdelingen (Dansk Folkeparti Ungdom, 2011). Op Europees niveau heeft de DF
zich aangesloten bij de fractie ‘Europa van Vrijheid en Democratie’ (EF&D, 2011). Dit is een
eurosceptische fractie waar onder andere de Britse United Kingdom Independence Party en de
Nederlandse SGP zitting in hebben. Veel andere radicaal rechts populistische partijen, zoals
de Nederlandse PVV, hebben geen zitting in deze Europese fractie. Er bestaan weinig
internationale banden tussen deze partijen.
Er bestaan verschillende meningen over de partijorganisatie van de DF. Het publieke
televisie station TV2 heeft de partijorganisatie vergeleken met een ‘politburo’ van een
communistische partij of een goed georganiseerd bedrijf (Holstein, 2006). Hierbij speelde
Kjærsgaard een centrale rol. In het centrum is er thans een kern van drie bedreven en relatief
jonge politici (Andersen, 2008: 4). In 2012, nadat de DF geen directe invloed meer had op het
regeringsbeleid is Kjærsgaard - die in 2010 nog geen plannen had om af te treden (Kaae et.
al., 2010) afgetreden ten gunste van vertrouweling Kristian Thulesen Dahl. Inmiddels is
Kjærsgaard 65 jaar. Gedurende de periode die in deze scriptie centraal staat, 2001-2011, was
zij echter de onbetwiste leider van de DF.
De DF heeft statuten, die openbaar zijn, en er is formeel een interne partijdemocratie.
Intern wordt gecommuniceerd via een partijblad. De belangrijkste beslissingen worden
genomen door het leiderschap van de partij.
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3.2 Ideologie

Om een eerste indruk te krijgen van de ideologie die de DF kent is er in tabel 3.1 een blik
geworpen op het partijblad van de DF, het Dansk Folkeblad. In totaal zijn voor deze tabel 516
artikelen geanalyseerd en is telkens gekeken naar het centrale thema van het artikel. Deze
artikelen zijn in thema’s of categorieën geclassificeerd. 6

Tabel 3.1 – Meest voorkomende onderwerpen in het Dansk Folkeblad in de periode 2001-2010
Onderwerp
Percentage artikelen
De Europese Unie en de euro
16,5
Islam
11,8
Buitenlandbeleid
11,6
Nationale cultuur
8,9
Immigratiebeleid
8,5
Verkiezingen
6,9
Nationale geschiedenis
6,6
Staatsfinanciën
3,5
Justitie/criminaliteit
3,5
Lokale politiek
3,3
Grondwet
2,9
Leiderschap van de partij
2,1
Houding ten opzichte van andere partijen
2,1
Ouderenbeleid
1,7
Onderwijs
1,7
Dierenwelzijn
1,6
Staatsgrenzen
1,4
Christendom
1,4
Sociale Zaken
1,0
Gezondheid
1,0
Werkgelegenheid
0,6
Overig
1,4
Totaal
100,0
Totaal aantal geanalyseerde artikelen
N = 516
Bron: Eigen onderzoek in de jaargangen 2001-2010 van het Dansk Folkeblad.

6

Voor dit onderzoek zijn de centrale thema’s van alle grote artikelen van alle nummers van tien jaargangen van
het Dansk Folkeblad (2001-2010) in de tijd dat de DF de regering steunde geclassificeerd in een aantal
categorieën. Deze categorieën zijn gepercenteerd in tabel 3.1.
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Het Dansk Folkeblad wordt gelezen door de leden van de DF en vormt het primaire
communicatiemiddel van de partijleiding richting de partijleden. Uit bovenstaande tabel blijkt
dat de Europese politiek, het buitenlandbeleid, de islam en het immigratiebeleid bijna de helft
van de inhoud van dit magazine vormen. In de interne communicatie geeft de DF veel
aandacht aan het nativisme dat een belangrijk deel van de kern vormt van haar ideologie. De
visie op het Europese beleid en op de islam spannen hierbij de kroon. Het autoritarianistische
deel komt minder naar voren in de interne communicatie. In de volgende alinea’s wordt nader
ingegaan op de ideologie van de Deense Volkspartij. Deze analyse naar de onderwerpen die in
het Dansk Folkeblad gepresenteerd worden geeft een belangrijk startpunt voor een overzicht
van de ideologie van de Deense Volkspartij. Bij de vergelijking tussen de ideologie en de
inhoudelijke invloed van de partij zal hoofdzakelijk gebruikt gemaakt worden van het
uitgebreide partijprogramma van de DF uit 2009. Dit programma komt oorspronkelijk uit
2001 maar is in 2009 op kleine schaal gewijzigd op basis van veranderingen in het beleid
waar ook de DF bij betrokken was (Dansk Folkeparti, 2012). Daarnaast wordt gebruikt
gemaakt van diverse publicaties die de DF heeft uitgegeven in de periode 2001 tot 2010, toen
zij de nationale regering steunde.7 De bedoeling is om een overzicht van de ideologie en
vooral de prioriteiten die daar uit voortkomen met betrekking tot het regeringsbeleid daarvan
weer te geven.

Nativisme
Bij de bespreking van de nativistische component in het vorige hoofdstuk kwamen de vijf
perspectieven van Mudde naar voren. Het uitgebreide partijprogramma van de DF is
doorspekt met het culturele perspectief. De Deense nationale identiteit is van groot belang.
Vreemde ideologieën als het nazisme, communisme en islamisme worden gezien als totalitair
en dat moet ook aan scholen onderwezen worden. Het immigratiebeleid en de islam vormen
dan ook een groot deel van de communicatie van de DF naar buiten (zie tabel 3.1). In een
verkiezingsfolder komt dit ook naar voren. In campagnes schrijft de DF vooral kleine folders
met enkele kernzinnen. Daarnaast is er het uitgebreide verkiezingsprogramma dat in 2001

7

Deze publicaties waren digitaal beschikbaar via de website van de Koninklijke Bibliotheek van Denemarken.
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uitgegeven is en in 2009 gewijzigd is. Opvallend is dat bij de verkiezingen van 2001 geen
drukwerk is uitgegeven behalve het uitgebreide verkiezingsprogramma (Arbejdsprogram). De
slogan van de verkiezingen in 2005 is ‘stem Deens’ (Det Kongelige Bibliotek, 2005a: 1). Tien
thema’s worden kort geïntroduceerd, waarvan er drie direct te herleiden zijn aan de
nativistische ideologische inhoud: het tegengaan van immigratie (‘Denemarken is geen
immigratieland’), het bestrijden van terrorisme, in het bijzonder dat van islamitisch
fundamentalisme, en het tegengaan van het ontstaan van een mogelijke Verenigde Staten van
Europa (ibid.: 3). De DF vindt dat de Europese samenwerking niet op politiek niveau zou
moeten plaatsvinden.
Behalve deze folder heeft de DF rondom de verkiezingen nog vijf andere publicaties
uitgebracht, waarvan drie over Europa (Det Kongelige Bibliotek, 2012). Omdat het verdrag
tot vaststelling van een Europese Grondwet destijds de media beheerste (het zou eind 2006 in
werking moeten treden) werd veel aandacht aan het thema Europa besteed. In het Deense
Folkeblad werd in de jaren 2003-2005 relatief veel aandacht aan dit thema besteedt terwijl het
in 2006 geen belangrijke kwestie meer was. In de folders die de DF uitgaf komt naar voren
dat de DF de EU niet democratisch genoeg vindt en dat doordat de Deense grondwet
ondergeschikt dreigt te raken, Denemarken haar soevereiniteit zou verliezen (Det Kongelige
Bibliotek, 2005b: 2-3). In een andere folder, waar op de voorkant een combinatie van de
Deense en de Europese vlag staan afgebeeld worden nadelen van het verdrag opgesomd:
vermindering van de macht van het nationale parlement, open grenzen, mogelijke invloed van
Turkije als het lid wordt van de EU, minder invloed van Denemarken in het Europees
parlement en een verslechtering van de positie van de evangelisch-lutherse kerk (Det
Kongelige Bibliotek, 2005c: 2-7). Hierbij wordt gerefereerd naar een gepland referendum,
maar dit heeft geen doorgang gevonden omdat Frankrijk en Nederland het verdrag inmiddels
hadden afgewezen waardoor de doorgang van een dergelijk referendum in Denemarken
onzeker werd (Europa Nu, 2004). In het partijprogramma wordt ook duidelijk gemaakt dat de
DF geen hogere wetgeving boven de Deense grondwet tolereert en de EU daarom als
bedreiging van de nationale soevereiniteit ziet (Dansk Folkeparti, 2012). Uit tabel 3.1 blijkt
ook dat de DF speciale aandacht aan haar landgrenzen geeft; zij wil daarom ook
grenscontroles invoeren, het Verdrag van Schengen zou hier niet boven moeten staan (ibid.).
Bij de verkiezingen van 2007 was Europa een minder belangrijk thema. De DF gaf toen 17
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brochures uit, slechts een ging er toen over Europa. In die folder wordt opgeroepen tot een
referendum over Europa (Det Kongelige Bibliotek, 2007a).
Andere thema’s van belang zijn binnen het domein van het nativisme zijn immigratie
en de bedreigen van de nationale cultuur door vreemde culturen. In het uitgebreide
verkiezingsprogramma van 2009 wordt genoemd dat dat de DF de immigratiecijfers wil
verminderen, het immigratieproces strenger wil maken waarbij immigranten aan veel
voorwaarden dienen te voldoen zoals kennis over de geschiedenis en de Deense taal (Dansk
Folkeparti, 2012). Het perspectief van veiligheid wordt, zoals in de vorige paragraaf al naar
voren kwam, eveneens gerelateerd aan de invloed van vreemde culturen. Veel aandacht wordt
geschonken aan de islam. Rondom de gevolgen van de publicatie van de Mohammed-cartoons
in Denemarken in 2006 wordt er in het Dansk Folkeblad veel aandacht besteed aan de islam
en het geweld dat er in islamitische landen heerst.
Volgens het partijprogramma zijn veel dreigingen afkomstig van landen die zich
islamitisch noemen en de islamitische wetgeving, de sharia, handhaven (ibid.). Deze
invloeden van buitenaf zouden de ‘Noordse’ cultuur waaronder nationale waarden,
geschiedenis, gewoonten en religies bedreigen (ibid.). Er wordt verwezen naar statistieken die
stellen dat buitenlanders crimineler zijn dan ingeboren Denen (ibid.). Ook is er een koppeling
met het behoud van de ‘Noordse’ welvaartstaat, die door de binnenkomst van immigranten
onbetaalbaar dreigt te worden (ibid.). Voorts zou de Lutherse kerk een grondwettelijke positie
moeten krijgen vanwege haar historische positie (ibid.). De DF staat daarmee geen strikte
scheiding van kerk en staat voor.
Rondom de verkiezingscampagne van 2007 heeft de DF een brochure over het thema
immigratie uitgebracht. Hier wordt een immigratiestop verdedigd (Det Kongelige Bibliotek,
2007e: 3). Met betrekking tot het asielbeleid moet de nadruk op terugkeer liggen en niet op
integratie in de Deense samenleving (ibid.: 2). Daarnaast vindt de DF dat praktijken zoals het
halal-slachten op basis van ‘andere’ religies en culturen niet gefaciliteerd zouden mogen
worden (ibid.). Integratie zou ‘op zijn Deens’ moeten plaatsvinden, en daarbij moeten
immigranten zich aanpassen aan de culturele waarden die in Denemarken gelden (ibid.).
In de vorige alinea kwamen het immigratiebeleid en de islam naar voren. Deze twee
thema’s zijn sterk vertegenwoordigd in het partijprogramma en de communicatie van de DF.
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De concrete beleidsmaatregelen die de DF concentreren zich vooral op een strengere
immigratiewetgeving en het behoud van het culturele erfgoed van Denemarken. De DF wil
ook culturele expressies die te maken hebben met de Deense taal en cultuur zoals films en
theater steunen van overheidswege (Dansk Folkeparti, 2012). Volgens de DF moet het
culturele erfgoed beschermd worden omdat een goed begrip van de nationale geschiedenis
essentieel is (Det Kongelige Bibliotek, 2007c). In het volgende hoofdstuk wordt
teruggekomen op de hiervoor genoemde maatregelen. Uit de geraadpleegde publicaties en het
partijprogramma kan geconcludeerd worden dat het nativisme sterk vertegenwoordigd is in de
ideologie van de Deense Volkspartij.

Autoritarianisme
De DF is een partij die conservatieve waarden zoals het gezinsleven van harte ondersteunt.
Daarnaast staat ze ook een harde lijn voor als het gaat om law and order (Dansk Folkeparti,
2012). In het verkiezingsprogramma van 2005 kwamen twee autoritarianistische kenmerken
naar voren: het invoeren van strengere straffen en de familie als kernwaarde (Det Kongelige
Bibliotek, 2005a). Hoewel in de bespreking van het nativisme naar voren kwam dat de DF
sceptisch is ten aanzien van internationale organisaties wil de DF wel in internationaal
verband criminaliteit bestrijden (Det Kongelige Bibliotek, 2006).
In 2005 stelde de DF dat het familieleven de basis vormt voor het menselijke leven
(Det Kongelige Bibliotek, 2005a: 4). Dit is een conservatieve waarde die te relateren is aan
autoritarianistisch denken. Het zou de basis zijn voor wederzijds respect en daarom zouden de
omstandigheden voor gezinnen van overheidswege verbeterd moeten worden (Dansk
Folkeparti, 2012). Het basisonderwijs moet daarom ook versterkt worden, maar ook zou
gewaakt moeten worden voor voldoende vrije tijd om het familieleven te versterken (Det
Kongelige Bibliotek, 2007e: 2).
Met betrekking tot het strafrecht is de DF voorstander van een harde lijn. In haar
partijprogramma verwijst de DF naar behaalde successen op dit gebied: strengere straffen
zodat burgers zich veiliger voelen (ibid.). Law and order worden gezien als cruciale factoren
voor goede rechtstaat, daarom moeten volgens de DF strengere straffen ingevoerd worden
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(Det Kongelige Bibliotek, 2007d). De overheid moet daarbij hoog inzetten op het voorkomen
van criminaliteit (ibid.).
Als het om het politieke gedrag van de DF zelf gaat stelt ze zich als populistische antiestablishment partij op tegen de gevestigde orde. Anderzijds wordt ze wel beschouwd als
onderdeel van het blauwe, rechtse blok van politieke partijen. De kritiek die ze op andere
partijen heeft is dan ook vooral gericht op de sociaal-democraten. De DF beschuldigt de
sociaal-democraten er onder andere van dat zij niet eerlijk debatteren en van lastercampagnes
tegen de DF.8 De regering wordt vooral bekritiseerd vanwege het EU-beleid waarmee de DF
niet kon instemmen (zie paragraaf 4.1).

Economisch en sociaal systeem
Een analyse van het voorgestelde economisch en sociaal systeem van de DF leidt tot
opvallende resultaten. In afbeelding 3.2 was reeds te zien dat de DF rechts van het midden
staat als het gaat om de sociaal-economische dimensie. In de verkiezingsbrochure van 2005
komt naar voren dat de DF sociaal zwakkeren wil helpen en de leefomstandigheden van
ouderen wil verbeteren (Det Kongelige Bibliotek, 2005a: 2-3). Dit komt doordat de DF vindt
dat ouderen, die het land hebben opgebouwd, van een welverdiend en ruimhartig pensioen
moeten kunnen genieten. De DF wil inzetten voor meer faciliteiten zoals griepprikken,
thuiszorg en dagactiviteiten voor ouderen (Det Kongelige Bibliotek, 2008: 2-3). De DF noemt
hierbij een aantal successen die zij heeft behaald (ibid.). Wel moet daarbij worden
geconcludeerd dat het nativisme prevaleert; het systeem van sociale zekerheid zou anders
moeten zijn voor immigranten (Dansk Folkeparti, 2012).
In het vorige hoofdstuk is al geconcludeerd dat de positie van een radicaal rechts
populistische partij in dit domein nogal kan variëren ten opzichte van verwante partijen in
andere landen. Dit is ook het geval, een precieze invulling van de mate waarin de overheid
zou moeten interveniëren, wordt niet helemaal helder. De DF stelt dat ze voorstander is van
een ‘rechtvaardige’ verdelingspolitiek (Det Kongelige Bibliotek, 2005b: 2). Hiermee wordt

8

Dansk Folkeblad, 2003, nr. 6.
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duidelijk dat de prioriteit van de Deense Volkspartij niet op dit beleidsdomein ligt. Ze zet
vooral in op haar nativistische en autoritarianistische punten.

Radicaal rechts populisme als ideologie
De meeste klassieke ideologieën, zoals het liberalisme, socialisme en confessionalisme zijn
allen te plaatsen op de klassieke links-rechts scheidslijn die gaat over de mate waarin de
overheid zich actief met de maatschappij zou moeten bemoeien. De Deense Volkspartij is hier
moeilijk in te plaatsen. Voor hen geldt dat er een overkoepelende nativistisch en
autoritarianistisch denken is. Hiermee past de DF in de eerder gepresenteerde definitie van
Jens Rydgren en de kenmerken die Cas Mudde toekent aan radicaal rechts populistische
partijen. Radicaal rechts populistische partijen zijn echter geen one-issue of protestpartijen
vanwege dit nativisme. Omdat dit doorwerkt in het voorgestelde economische beleid van deze
partijen en ook op beleidsterreinen zoals het buitenlandbeleid (zie onder) is er sprake van een
samenhangende radicaal rechts populistische ideologie.

3.3 De Deense Volkspartij als gedoogpartner: de populistische paradox

Na deze bespreking van de achtergrond en de ideologie van de Deense Volkspartij zal hierna
de positie van deze partij als gedoogpartner van de regering in de periode van 2001-2011
worden besproken. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de Deense politieke cultuur.
Nationale structuren hebben invloed op de mogelijkheden van radicaal rechts populistische
partijen en het is daarom noodzakelijk om deze te bespreken. Daarna zal de beslissing van de
DF om de regering te steunen besproken worden. Dit is ingebed in de eerder gepresenteerde
populistische paradox. Aan de hand van de besproken omstandigheden wordt uitgelegd
waarom de DF de keuze kon maken om de regering te steunen. Zonder de juiste context is het
moeilijk om de populistische paradox in het geval van Denemarken te kunnen beantwoorden.
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Het kiessysteem
Het Deense unicamerale parlement heeft, zoals eerder al naar voren kwam, 179 zetels. Het
land kent een districtenstelsel. 135 zetels worden proportioneel binnen 17 districten verdeeld.
40 zetels worden verdeeld tussen drie electorale regio’s. Partijen kunnen aanspraak maken op
deze zetels als ze voldoen aan een aantal voorwaarden waaronder een kiesdrempel (Elklit,
2005: 457-459). Het systeem leidt er toe dat nieuwe partijen relatief gemakkelijk hun entree
kunnen maken in het parlement. In tabel 3.2 zijn de verkiezingsuitslagen in zetels sinds 2001
weergegeven.
Tabel 3.2 – Verkiezingsuitslagen Folketing van Denemarken sinds 2001 (in zetels)
Partij
Afk.
2001
2005
2007
Liberalen (Venstre)
V
56
52
46
Deense Volkspartij
O
22
24
25
Conservatieve Volkspartij
C
16
18
18
Christelijke Volkspartij
Q
4
Nieuwe Alliantie/Liberale Alliantie
Y/I
5
Totaal rechts blok
98
94
94
Sociaal-Democraten
A
52
47
45
Socialistische Volkspartij
F
12
11
23
Sociaal-Liberale partij
B
9
17
9
Eenheidslijst (Rood-Groene Alliantie)
Ø
4
6
4
Totaal links blok
77
81
81
Faeroër Eilanden
2
2
2
Groenland
2
2
2
Totaal
179
179
179
Zetels nodig voor meerderheid
90
90
90
9
Zetels V + C
72
70
64
Zetels V + C + O10
94
94
89
Bron: Álvarez-Rivera, 2012

2011
47
22
8
9
86
44
16
17
12
89
2
2
179
90
55
77

Bij deze tabel moet aangetekend worden dat de Christelijke Volkspartij niet tot de
regering behoorde of die formeel steunde. De Nieuwe Alliantie (die later de Liberale Alliantie
ging heten en een afsplitsing is van de sociaal-liberalen is) wordt gezien als rechtse partij en
stemt meestal mee met het rechtse blok. De partijen op de Faeröer Eilanden en Groenland
spelen vanaf 2011 een belangrijke rol omdat het linkse blok van Deense partijen zelfstandig

9

De letters V en C staan voor de liberalen en de conservatieven die de minderheidsregering vormen.
De letters V, C en O staan voor de liberalen, de conservatieven, aangevuld met de Deense Volkspartij.
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geen meerderheid heeft. Drie van de vier zetels voor deze minderheden staan aan de kant van
het linkse blok. Uit de tabel blijkt tevens dat de rechtse meerderheid in het parlement
aanvankelijk stabiel was. Pas na de verkiezingen van 2011 verliest de rechtse meerderheid een
aanzienlijk deel van haar zetels. Vooral de conservatieve partij verliest zetels aan de
opkomende Nieuwe Alliantie.

Negatief parlementarisme
Direct na de verkiezingen starten in Denemarken het formatieproces ten behoeve van een
nieuwe regering. De kern bij dat proces is dat Denemarken een systeem van negatief
parlementarisme kent. Dit houdt in dat er na een formatieproces geen vertrouwensstemming is
(Bergman, 1993: 287). De regering heeft het vertrouwen van het parlement totdat het
tegendeel bewezen is. Het parlement heeft hierbij de ultieme macht; zij kunnen een regering
tot aftreden dwingen. Anderzijds heeft de minister-president het recht om nieuwe
verkiezingen te organiseren wanneer hij of zij dat goed acht.
Voor de politieke praktijk van Denemarken betekent dit dat het land vaak een
minderheidsregering heeft. Hiermee wijkt Denemarken – overigens samen met de andere
Scandinavische landen – af van het normale patroon van regeringsformatie (Damgaard en
Svensson, 2002: 732). Minderheidsregeringen zijn de meest voorkomende regeringen in
Denemarken. In de periode 1945-1987 waren 22 van de 25 regeringen gebaseerd op een
minderheid (Bergman, 1993: 288). Omdat er van te voren al voorkeuren worden uitgesproken
doordat men in Denemarken ‘werkt’ met linkse en rechtse blokken, duurt de formatie niet
lang. Dit is gemiddeld 12 dagen per formatie (ibid.; Mygind en Astrip, 2007, Politiken, 2007a;
Politiken, 2007b).
Het bestaan van minderheidsregeringen leidt ertoe dat de verhouding tussen de coalitie
en oppositie niet altijd even helder is. Bij blokvorming, of een bipolair partijlandschap, ligt
het voor de hand dat er wordt samengewerkt met een of meerdere partijen uit hetzelfde blok,
ook al maken die deel uit van de regeringspartijen. Dit is de politieke praktijk in Denemarken.
Als die partij(en) echter niet akkoord is/gaan met een voorstel, dan zal de
minderheidsregering steun moeten zoeken bij partijen uit het andere blok. Het is daarbij de
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gewoonte dat een partij uit hetzelfde blok de regering niet direct wegstemt als een voorstel
niet wordt gesteund, maar ruimte geeft een andere meerderheid te zoeken. Daarom moet
vastgesteld worden dat de DF formeel een oppositiepartij was in de periode 2001-2011. In
praktijk steunde ze de regering, maar staatsrechtelijk kan ze betiteld worden als een
oppositiepartij. Er werd geen formeel regeer- of gedoogakkoord gesloten met de regering.
Wel werden er individuele beleidsakkoorden gesloten.

Individuele beleidsakkoorden
In verband met de verhouding tussen de regering en het parlement maakt men in Denemarken
steeds meer gebruik van het sluiten van individuele akkoorden tussen de regering(spartijen)
en een of meerdere oppositiepartijen. Deze akkoorden geven een goed beeld van de invloed
van deze oppositiepartijen. Deze akkoorden zijn in het volgende hoofdstuk dan ook de
belangrijkste bron van de analyse met betrekking tot de DF-invloed op het regeringsbeleid.
Voor de DF geldt dat bijna alle akkoorden gesteund werden door tenminste de
regeringspartijen en de DF. De DF gaf parlementaire steun voor bijna alle grote hervormingen
(Andersen, 2008: 4). In het volgende hoofdstuk is nader ingegaan op die beleidsakkoorden en
is toegelicht wat de waarde van deze akkoorden voor de Deense politieke praktijk is.
Een gevolg van het sluiten van deze afzonderlijke akkoorden is dat het parlement een
relatief sterke positie kan innemen ten opzichte van de regering. Als er een veelomvattend
gedoogakkoord gesloten zou zijn, dan zou het parlement minder bewegingsruimte hebben
gehad. Nu is er de mogelijkheid om te onderhandelen per individueel beleidsterrein. Deze
onderhandelingen vinden gedurende de hele parlementaire zittingsperiode plaats.

De DF en steun aan de regering
Nu de Deense situatie is geschetst rest alleen nog een verduidelijking van de keuze van de DF
om een minderheidsregering te steunen. Allereerst zijn hierbij de verkiezingsresultaten van
belang. Voor 2001 heeft de DF allen in 1998 meegedaan met de verkiezingen (zie afbeelding
3.1). De DF behaalde toen 13 zetels. Voor de liberalen en de conservatieven waren dat
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respectievelijk 42 en 16. De Vooruitgangspartij had toen nog vier zetels in het parlement en
de christendemocraten hadden er eveneens vier (Álvarez-Rivera, 2012). Hiermee komen deze
partijen op een totaal van 79 zetels. Zelfs met de steun van de centrumpartij, die 8 zetels had
in 1998, was een regering die kon rekenen op een meerderheid niet mogelijk. Daarnaast zou
het gaan om zes partijen hetgeen een onwerkbare situatie zou opleveren. Voor 1998 heeft de
DF niet meegedaan, maar zat de Vooruitgangspartij in het parlement. De Vooruitgangspartij
werd in de periode dat zij was vertegenwoordigd in het parlement door de andere partijen
uitgesloten van regeringsdeelname of –steun. Omdat de Vooruitgangspartij niet als radicaal
rechts populistische partij te classificeren is was er voor 2001 geen sprake van een rechts
populistische regeringsdeelname of -steun. Het is opvallend dat een relatief nieuwe partij, die
weliswaar een wat langere voorgeschiedenis heeft, al snel actief betrokken werd bij de
vorming van het regeringsbeleid.
Hieruit blijkt dat het nationale politieke constitutionele systeem en de politieke cultuur
voor een belangrijk deel antwoord geeft op de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde
populistische paradox. Met Bale kan ingestemd worden dat de houding van centrumrechtse
partijen ten opzichte van radicaal rechts populistische partijen van groot belang is (2003). In
het geval van Denemarken kozen de centrumrechtse partijen en de DF ervoor om bij bijna alle
beleidsterreinen gezamenlijk op te trekken. Voor de DF was deelname aan de regering daarbij
niet het doel, zij wilde de regering steunen indien zij een deel van haar ideologie in beleid om
kon zetten. Ook Bale’s theorie die stelt dat bipolaire trends in het partijlandschap de
mogelijkheden voor radicaal rechts populistische partijen vergroten is hier toepasbaar.
Green-Pedersen stelt dat, waarbij voor 2001 er in Denemarken sprake was van een
uitbreiding van de politieke agenda van linksgeoriënteerde partijen, dit daarna het geval was
van rechtse partijen (Green-Pedersen, 2006: 228). Green-Pedersen stelt eveneens dat de
aandacht van Deense politieke partijen gericht is op bepaalde kwesties en minder op macroeconomische kwesties (ibid.: 227). Daardoor is maatwerk mogelijk en kon de DF ook beter
onderhandelen met betrekking tot individuele beleidsakkoorden.
Er is vastgesteld dat kritiek op de gevestigde orde een belangrijk deel is van de
populistische basis van radicaal rechts populistische partijen. In de literatuur over radicaal
rechts populisme in Denemarken wordt de paradox niet opgelost. De Deense situatie, zoals
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hierboven geschetst, biedt mogelijkheden voor radicaal rechts populistische partijen om hun
invloed te doen vergroten van agenda-setting naar policy-setting. Formeel maakt de partij
immers geen deel uit van de regering en is het ook niet gebonden aan een veelomvattend
gedoogakkoord. Er worden alleen akkoorden gesloten over specifieke beleidsterreinen die
telkens al dan niet vernieuwd worden. Is de partij het een keer niet eens met voorgesteld
beleid, dan heeft de minderheidsregering de mogelijkheid om een akkoord te sluiten met
andere partijen, wat in Denemarken ook gebeurd is. In het volgende hoofdstuk wordt hier nog
nader ingegaan.
Uit de verkiezingsresultaten sinds 2001 blijkt dat de keuze van de DF om de regering
te steunen geen negatieve gevolgen heeft gehad voor de partij met betrekking tot
verkiezingsresultaten. Het zetelaantal is sinds 2001 aanzienlijk stabiel en varieert van 22 tot
25 zetels. De conservatieven daarentegen verloren in 2011 waarna een linkse regering
gevormd kon worden met gedoogsteun van de Eenheidspartij, een partij die uiterst links is,
doordat het rechtse blok haar meerderheid verloren had. Hiermee is de situatie in principe
omgekeerd geraakt; de centrum-linkse partijen regeren nu samen met een partij die uiterst
links is.
Een andere mogelijke verklaring waarom de situatie geen antwoord geeft op de
populistische paradox is dat de anti-establishment politiek van de DF minder relevant zou zijn
geworden voor de DF in 2001 (Meret, 2009: 115). De thema’s uit het Dansk Folkeblad liegen
er niet om, bij onderwerpen zoals de Europese Unie en de islam steekt de DF haar mening
niet onder stoelen of banken (zie tabel 3.1). Hier kan tegen in gebracht worden dat het
logischer was als de DF samen met de Liberalen zitting nam in de regering. De DF was
immers groter dan de conservatieven in het parlement. Het is een bewuste keuze geweest om
de regering te steunen per beleidsterrein. Het feit dat de DF geen deel uitmaakte van de
regering geeft aan dat ze geen onderdeel wil uitmaken van de gevestigde orde. De DF kreeg
een kans om het regeringsbeleid te kunnen beïnvloeden waarmee ze behalve macht op het
interactieniveau van agenda-setting, zoals Minkenberg het noemt, nu ook macht verkreeg op
het niveau van policy-setting. De gevolgen van deze keuze in termen van invloed op het
regeringsbeleid komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.
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__4__
De Deense Volkspartij en
haar invloed op het
regeringsbeleid
Dit hoofdstuk heeft ten doel duidelijk te maken in hoeverre de Deense Volkspartij als radicaal
rechts populistische partij invloed heeft gehad op het regeringsbeleid. Naar aanleiding van de
gestelde (deel)vragen uit het inleidende hoofdstuk en de gestelde hypothesen zal hierbij de
nadruk liggen op de nativistische en autoritarianistische kern van de ideologie van radicaal
rechts populistische partijen. Dit hoofdstuk is verdeeld in twee paragrafen.
In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de algemene trends uit de periode 2001 tot
2011 in Denemarken. Het regeerakkoord wordt globaal vergeleken met de ideologie van de
Deense Volkspartij. Tevens wordt ingegaan op de invloed die de DF in deze periode heeft
gehad door middel van de gesloten beleidsakkoorden. Deze paragraaf heeft ten doel een
globaal en cijfermatig overzicht te geven van de invloed van de Deense Volkspartij.
In de tweede paragraaf wordt nader ingegaan op de ideologische inhoud van een aantal
van deze individuele beleidsakkoorden tussen de regering en de DF. Hierbij ligt de nadruk op
de beleidsakkoorden waarbij de steun van de Deense Volkspartij noodzakelijk was voor een
meerderheid. De uitkomsten daarvan zijn vergeleken met voorbeelden van uiteindelijke
wetgeving of genomen besluiten. De uiteindelijke beleidsuitvoering zal worden vergeleken
met het verkiezingsprogramma van de DF zoals dat in het voorgaande hoofdstuk besproken
is. Aan het einde van de tweede paragraaf is een overzicht opgenomen met daarin een selectie
van wetgeving die is aangenomen door het parlement waarbij de steun van de DF
noodzakelijk was.
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4.1 Globale invloed van de DF via regeerakkoord en beleidsakkoorden

Regeerakkoord
Het regeerakkoord in de Deense casus was gesloten tussen de liberalen en de conservatieven.
Voor het vinden van meerderheden met oppositiepartijen was het regeerakkoord een
belangrijk startdocument. Er stonden daarom zaken in die ruimte gaven voor
oppositiepartijen.
Vanuit het nativisme kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden over de
inhoud van het regeringsakkoord. Expliciet was opgenomen dat Deense democratische
waarden versterkt moesten worden. In het bijzonder moesten zij toegepast worden op het
immigratiebeleid (VK Regeringen III, 2007: 7). Met betrekking tot andere culturen, zoals de
islam, werd genoemd dat moskeeën en islamitische culturele uitingen niet gebruikt mochten
worden voor het verspreiden van ondemocratische overtuigingen (ibid.: 40). Het
immigratiebeleid was vanuit de nativistische ideologische kern van de DF van groot belang.
In het regeerakkoord van 2007 stond concreet genoemd dat uitgeprocedeerde asielzoekers
sneller teruggestuurd moesten worden naar het land van herkomst en dat toegelaten
asielzoekers zo snel mogelijk moesten integreren, of anders eveneens teruggestuurd moesten
worden (ibid.: 39). Deze zaken waren overeengekomen door de liberalen en de
conservatieven zonder dat er formele onderhandelingen plaatsvonden met de DF.

De

bepalingen over het cultuurbeleid waren belangrijk voor de DF. Er werd geld uitgegeven om
de Deense taal te versterken (ibid.: 54). Ook moest het nationale theater meer een ‘theater
voor het hele land’ worden en moest de internationale verspreiding van de Deense cultuur
versterkt worden (ibid.). Ook was er speciale aandacht voor het behoud van cultureel erfgoed.
Het autoritarianistische ideologische domein kwam ook duidelijk aan de orde in het
regeerakkoord. Veiligheid en bestrijding van criminaliteit had een hoge prioriteit. Er werden
veel initiatiefvoorstellen over strengere straffen aangekondigd (ibid.: 43). In het bijzonder
moest jeugdcriminaliteit meer worden tegengegaan (ibid.).
In het regeerakkoord kwam een groot verschil met de DF aan de orde: het
buitenlandbeleid. De liberaal-conservatieve regering stelde dat Denemarken ‘in het hart van
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Europa ligt’ en dat de EU versterkt moest worden (ibid.: 70). Dit ging lijnrecht in tegen de
ideologie van de DF die supranationale invloeden wilde tegenhouden. Omdat de DF geen lid
was van de regering hoefde zij hier geen verantwoording voor te nemen. Dit deelakkoord
werd door haar dan ook niet ondertekend. Wel tekende de DF een groot aantal andere
deelakkoorden. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op het ideologische verschil
tussen de regeringspartijen en de DF. Het systeem van negatief parlementarisme speelt hierbij
een belangrijke rol.
Het regeerakkoord liet dus zien dat het weliswaar een akkoord was tussen de liberalen
en conservatieven, maar dat het ook mogelijkheden opende met andere partijen samen te
werken. De Deense Volkspartij was hierbij de oppositiepartij die in termen van ideologische
afstand het dichtste bij de regeringspartijen stond. Ongetwijfeld zullen de mogelijkheden die
dit en de eerdere liberaal-conservatieve regeerakkoorden boden de DF ertoe geneigd hebben
de regering te willen steunen. Zoals hierboven aangegeven bood het regeerakkoord
mogelijkheden voor de DF om deelakkoorden te sluiten op een aantal beleidsterreinen. Voor
de daadwerkelijke invloed van de DF is het belangrijker om de inhoud en de daaruit volgende
wetgeving van de beleidsakkoorden nader te bekijken. Allereerst wordt daarom ingegaan op
de globale invloed die de DF had door middel van de beleidsakkoorden. Daarna wordt nader
ingegaan op de inhoud van die akkoorden.

Beleidsakkoorden
De algemene trends in het decennium dat de liberalen en conservatieven regeerden met steun
van de DF worden zichtbaar gemaakt als de individuele akkoorden tussen de
regering(spartijen) met de oppositie nader worden bekeken (Andersen, 2008: 4). In het vorige
hoofdstuk is reeds naar voren gekomen wat de politieke waarde is van deze akkoorden. Het
gaat om akkoorden over een bepaald beleidsgebied die vaak voor vier jaar gelden. In de
akkoorden worden de hoofdlijnen vastgesteld. De akkoorden hebben een contractuele basis en
de betrokken partijen zijn daardoor gebonden zich er aan te houden. Ook kunnen ze worden
gesloten voor een bepaalde tijd. De akkoorden hebben daarom flinke invloed op het
wetgevingsproces (Frandsen, 2006). Een nieuwe regering kan bepalen of een akkoord wordt
voortgezet of niet meer wordt gehandhaafd.
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In het constitutionele recht bestaan deze akkoorden formeel niet. Volgens de parlementaire
informatiedienst van de Folketing, het Deense parlement, worden dergelijke akkoorden
afgesloten tussen de regering en een of meer niet tot de regeringspartijen behorende andere
politieke partijen (Folketingets Oplysning, 2012). In deze akkoorden staan een aantal
initiatieven die daarna vertaald worden naar wetten of studies naar wetgeving (ibid.). De
akkoorden worden ook genoemd op de website van de Folketing bij inleidingen van nieuwe
wetten.
Bijna alle beleidsakkoorden ten tijde van de liberaal-conservatieve regeringen in de
periode 2001 – 2011 werden gesloten met ten minste de DF (97%) . In slechts enkele gevallen
werd geen akkoord met de DF gesloten. Veel akkoorden werden ook gesteund door andere
partijen. De regering is overigens niet verplicht om met een bepaalde partij alle akkoorden te
sluiten.
In bestaand wetenschappelijk onderzoek wordt weinig gerefereerd aan deze
akkoorden. Deze scriptie maakt hierop een onderscheid door deze akkoorden te analyseren
om uitspraken te kunnen doen over de beleidsinvloed van de DF. De hierna gebruikte selectie
van akkoorden is samengesteld door de Deense historica Aage Frandsen (2006).
Tabel 4.1: Overzicht selectie beleidsakkoorden die de liberaal-conservatieve regering sloot
met oppositiepartijen in de periode 2001-2011
Aantallen beleidsakkoorden
Totaal aantal beleidsakkoorden (N)
106
Aantal beleidsakkoorden die gesteund werden door de DF
103
3
Beleidsakkoorden waaraan de DF niet deelnam
Beleidsakkoorden die uitsluitend gesloten zijn door partijen van het 47
rechterblok waarbij de steun van de DF noodzakelijk was
Overige beleidsakkoorden die behalve door de DF ook gesteund
56
werden door een of meerdere partijen uit het linkse blok (rest)
Deze tabel is samengesteld op basis van een lijst van 106 beleidsakkoorden en samenvattingen van deze
akkoorden door Aage Frandsen (2006).

In tabel 4.1 is de getalsmatige invloed van de DF terug te vinden in het aantal akkoorden dat
zij steunde.11 Van de 106 akkoorden die geanalyseerd werden, waren in totaal 47 akkoorden
(44%) ondertekend door partijen uit het rechtse blok waarbij de DF het verschil uitmaakte.
11

In deze tabel zijn de aantallen van beleidsakkoorden genoemd die voor deze scriptie gebruikt zijn.
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Van de andere akkoorden werden er drie niet gesteund door de DF en moest de regering
daarvoor steun zoeken bij partijen uit het linkse blok. De overige 56 akkoorden werden door
zowel de DF als een of meerdere linkse oppositiepartijen gesteund. Hierbij gaat het
voornamelijk om hamerstukken die niet of weinig politiek gevoelig waren.
De genoemde 44% is een belangrijk percentage, en juist dat deel van de akkoorden
staat daarom met name centraal in het vervolg van dit hoofdstuk. Uit tabel 3.2 hiervoor viel te
herleiden dat het rechtse blok in de regeringsperiode 2001-2005 aangevuld kon worden met
de christendemocraten (4 zetels) en in de periode 2007-2011 met de liberale alliantie, een
afsplitsing van de rechtervleugel van de sociaal-liberalen die vonden dat hun partij te veel
naar links bewoog (DR, 2007). In de periode 2007-2011 kwamen de regeringspartijen met de
DF een zetel tekort voor een meerderheid (zie eveneens tabel 3.2). 19 van de akkoorden waar
de steun van de DF noodzakelijk was werden echter ook gesteund door de vijf leden van de
Nieuwe Alliantie. In een toekomstige analyse zou de invloed van de eenmansfracties van de
nieuwe partij Liberale Alliantie en die van de Faroerese en Groenlandse minderheden van
belang kunnen zijn.12 In onderstaande tabel 4.2 zijn de akkoorden nader uitgewerkt per
beleidsterrein.
De 106 geanalyseerde akkoorden zijn in tabel 4.2 geclassificeerd in een aantal
categorieën.13 De 47 akkoorden waarbij de steun van de Deense Volkspartij noodzakelijk was
zijn per beleidsterrein aangegeven. Ook is zichtbaar dat de DF drie keer een akkoord niet
steunde; tweemaal bij een akkoord over de buitenlandse aangelegenheden en eenmaal met
betrekking tot het onderwijs. De akkoorden over de buitenlandse aangelegenheden hadden te
maken met het beleid over de Europese Unie. In de volgende paragraaf wordt op dit thema
nader ingegaan. Omdat bij sommige categorieën weinig akkoorden betrokken zijn is het
weinig zinvol om daar in te gaan op het succes van de DF.

12

De vier eenmansfracties die afkomstig zijn uit deze minderheden sluiten zich ook aan bij een van de blokken;
dit is verschillend bij elke verkiezingen.
13

In deze tabel staan aantallen van akkoorden vermeld per beleidsterrein. Bij deze akkoorden is vervolgens
gekeken of de steun van de DF noodzakelijk wat. De hier uit voortvloeiende aantallen zijn vervolgens
gepercenteerd. De overige akkoorden zijn door de regeringspartijen, de DF en twee of meerdere linkse partijen
gesteund waardoor de DF niet het verschil kon uitmaken. In de laatste kolom zijn de akkoorden vermeld die
niet gesteund werden door de DF.
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Tabel 4.2 – Akkoorden gesorteerd naar beleidsterrein en steun
Beleidsterrein
Aantal
Uitsluitend ondersteund
door partijen uit het rechtse
blok – de steun van de DF is
hier noodzakelijk

Fiscaal beleid
Gezondheidszorg
Cultuur
Infrastructuur
Onderwijs
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Immigratie
Milieu/Groene politiek
Werkgelegenheid
Sociale Zaken
Veiligheid en Justitie
Economische Zaken
Ouderenbeleid
Energiebeleid
Technologie
Visserij
Jongerenbeleid
Volkshuisvesting
Transport
Defensie
Overig/Algemene Zaken
Totaal

15
11
10
9
8
8
6
5
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
2
106

Aantal
10
8
5
1
2
3
1
5
2
1
0
3
0
2
1
1
1
0
0
0
0
1
47

Percentage
67
73
50
11
25
38
17
100
40
20
0
75
0
67
50
100
100
0
0
0
0
0
44 %

Steun van
partijen uit het
rechtse blok en
een of meerdere
linkse partijen

Geen steun
van de DF

5
3
5
8
5
5
3
0
3
4
4
1
3
1
1
0
0
1
1
1
1
1
56

0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Als gekeken wordt naar de eerste twaalf genoemde beleidsterreinen in de tabel, waarbij
minimaal vier akkoorden betrokken zijn, en het aantal akkoorden waarbij steun van de DF
noodzakelijk was, kan een lijst opgesteld worden van de beleidsterreinen waarop de DF het
meest betrokken respectievelijk het minst betrokken was. Deze beleidsterreinen zijn terug te
vinden in de kolom waarbij de aantallen en percentages van de akkoorden staan waarbij de
steun van de DF noodzakelijk was. Deze beleidsterreinen staan hieronder nog eens opgesomd
in tabel 4.3, met tussen haakjes het aantal akkoorden van het totale aantal van de categorie in
kwestie waarbij de steun van de DF noodzakelijk was.
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Tabel 4.3 - Succes van de DF per beleidsterrein op basis van percentages van akkoorden waar
steun van de DF noodzakelijk was
Meest succesvol
Minst succesvol
1. Immigratie (5 van 5 beleidsakkoorden)
1. Sociale Zaken (0 van 4)
2. Veiligheid en justitie (3 van 4)
2. Infrastructuur (1 van 9)
3. Gezondheidszorg (8 van 11)
3. Buitenlandse Zaken (1 van 6)
4. Fiscaal beleid (10 van 15)
4. Werkgelegenheid (1 van 5)
5. Cultuur (5 van 10)
5. Onderwijs (2 van 8)
6. Milieu (4 van 10)
6. Binnenlandse Zaken (3 van 8)

Tabel 4.3 maakt duidelijk dat de DF op de thema’s waarmee zij zich het meest profileerde ook
het meeste betrokken werd.14 Bij alle vijf de immigratieakkoorden speelde de DF een cruciale
rol. Immigratie is onlosmakelijk verbonden met de nativistische kern van de radicaal rechts
populistische ideologie van de DF. Drie van de vier akkoorden met betrekking tot de nationale
veiligheid en het justitiebeleid, die vooral strengere straffen beogen, zijn aangenomen met,
naast de steun van de regeringspartijen, enkel die van de DF, die in de zetelverhoudingen het
verschil uitmaakte en hierbij dus invloed kon uitoefenen. Hier komt het autoritarianistische
deel van de ideologie naar voren. Met betrekking tot het beleidsterrein gezondheidszorg is het
van belang om na te gaan waar de akkoorden over gaan. De DF is voor een goede
ouderenzorg en wil voor immigranten een ander systeem dan voor de autochtone Denen.
Bovenstaand globale en cijfermatige beeld is daarom nog niet voldoende om de invloed van
de DF te kunnen analyseren. In de volgende paragraaf wordt daarom ingegaan op de
beleidsinhoud van de akkoorden, dat gerelateerd wordt aan de ideologische positie van de DF
zoals dat in het voorgaande hoofdstuk besproken is. Op deze manier kan er meer gezegd
worden over de inhoudelijke (en daarmee ideologische) invloed die de DF heeft op het
regeringsbeleid.

14

Tabel 4.3 is gebaseerd op tabel 4.2. De beleidsterreinen waarbij tenminste 4 akkoorden gesloten waren zijn
in tabel 4.3 genoemd. In de linker kolom staan de akkoorden waarbij de Deense Volkspartij in de meeste
gevallen de regering aan een meerderheid hielp, in de rechterkolom de beleidsterreinen waarbij de DF in een
minderheid van de gevallen de regering aan een meerderheid hielp.
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4.2 Inhoudelijke invloed van de DF via beleidsakkoorden en wetgeving

Om een beter beeld te verkrijgen van de invloed van de DF op het regeringsbeleid wordt in
deze paragraaf nader ingegaan op de beleidsinhoud van de akkoorden die in de vorige
paragraaf aan de orde geweest zijn. Hierbij is dezelfde volgorde aangehouden van de
ideologische domeinen waarin de ideologie van radicaal rechts populistische partijen en dat
van de DF in de afgelopen twee hoofdstukken werd besproken: nativisme, autoritarianisme en
sociaal-economisch beleid. Uitzondering hierop is de bespreking van het buitenlandbeleid dat
aan het einde is besproken omdat de DF hier een bijzondere positie innam. Per domein is aan
het einde aangegeven welke invloed de DF had; aan het einde van de paragraaf is een tabel
ingevoegd waarin de ideologische invloed van de DF terug te vinden is. Van de 106
akkoorden en de daaruit volgende wetgeving is een selectie besproken; het voert te ver om
alle akkoorden te bespreken.

Nativisme: Immigratie
Het immigratiebeleid behoort tot de kern van de overkoepelende nativistische ideologie van
de DF. Omdat de DF uitermate succesvol was met betrekking tot dit beleidsdomein verdient
dit daarom ook extra aandacht. In tabel 4.4 zijn de relevante akkoorden op een rij gezet met
kort de inhoud ervan.
De tabel geeft aan welke belangrijkste maatregelen er genomen zijn op het gebied van
immigratie. Hierbij valt op dat het eerste akkoord vooral strengere maatregelen beoogt, terwijl
de andere akkoorden er op gericht zijn om mensen sneller te doen laten terugkeren naar het
land van herkomst.
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Tabel 4.4 – Overzicht beleidsakkoorden met betrekking tot immigratiepolitiek
Naam of thema van het
Ondertekenende Inhoud/kernpunten
akkoord (jaartal)
partijen
Asiel, immigratie en
Liberalen,
- Nieuwe regels met betrekking tot de
integratiebeleid (2002, en
conservatieven
inburgering en uitgifte van permanente
vernieuwd in 2004, 2005, 2007, en de Deense
verblijfsvergunningen: de invoering van
2008, 2009, 2010)
Volkspartij.
een puntensysteem;
- Invoeren van een strengere
integratietoets;
- Stimuleringsmaatregelen om immigranten
om terug te laten keren naar het land van
herkomst;
- Strengere regels voor
vergunningsaanvragen;
- Wijziging regels deelname lokale
verkiezingen.
Aanscherping 24-jaarsregel
Liberalen,
- Aanscherping van de 24-jaarsregel:
(2010)
conservatieven
aanvulling op het puntensysteem dat in
en de Deense
2010 is ingevoerd voor immigranten: een
Volkspartij.
aanscherping van de puntenregels voor
immigranten van 24 jaar en ouder.
Repatriëringsregels (2009)
Liberalen,
- Nieuwe regels en verhoging van de
conservatieven
subsidies voor buitenlanders die vrijwillig
en de Deense
Denemarken verlaten.
Volkspartij.
Permanente grenscontrole
Liberalen,
- De invoering van permanente
(2011)
conservatieven
grenscontroles.
en de Deense
Volkspartij.
Strengere regels omtrent
Liberalen,
- Strengere regels die het uitzetten van
uitzetting (2011)
conservatieven
criminele immigranten vergemakkelijkt;
en de Deense
- Invoeren van subsidies aan gemeenten ten
Volkspartij.
behoeve van repatriëring.
Bron: Frandsen, 2006

Het voert te ver om al deze vijf akkoorden te bespreken. Het eerste akkoord, dat in 2002
gesloten was, en meerdere keren vernieuwd werd, is het belangrijkste akkoord binnen de
categorie immigratie. Hiervan zijn twee wetten besproken die rechtstreeks uit dit akkoord
voortvloeien.
Zoals al eerder is geschreven worden naar aanleiding van deze akkoorden wetten door
de regering ingediend bij het parlement (Folketingets Oplysning, 2012). Het akkoord is

70

daarbij nodig om de zekerheid te hebben dat het wetsvoorstel, dat afkomstig is van een
minderheidsregering, gesteund wordt door een meerderheid van het parlement.
In het akkoord van 2007 kwamen de regeringspartijen en de DF overeen dat
asielzoekers die vrijwillig willen terugkeren naar het land van herkomst financiële middelen
zouden moeten krijgen ten behoeve van huisvesting en werkgelegenheid in het land van
herkomst. Het akkoord was gesloten op 11 mei en de stemming in het parlement was op 1 juni
van dat jaar (Folketinget, 2007). In de akkoorden van 2009 en 2010 wordt gesproken over de
invoering van een puntensysteem. Immigranten kunnen in totaal 100 punten halen door onder
andere het niet begaan van criminele daden, het vinden van werk, het volgen van onderwijs en
taalverwerving (Regeringen og Dansk Folkeparti, 2010). Het akkoord uit 2010 was op 25
maart 2010 gesloten en op 25 mei werd er over het wetsvoorstel gestemd in het Deense
parlement (Folketinget, 2010c). Dit puntensysteem behoorde bij een wetswijziging dat onder
andere voorstellen tot strengere uitzettingsregels en strengere regels met betrekking tot de
uitgifte van permanente verblijfsvergunningen omzette in beleid (ibid.). Ook werd er met de
aanname van een ander wetsvoorstel op dezelfde dag een strengere toets ingevoerd voor
immigranten, dat een onderdeel was van het puntensysteem (Folketinget, 2010b).
Naast het puntensysteem werd ook het huwen van een Deen met een immigrant
bemoeilijkt; een immigrant moest daar $ 11.600 voor gaan betalen (Adams, 2011). Ten slotte
waren er uitzonderingen gemaakt voor Deense nationale minderheden en internationale
verplichtingen. Dit laatste speelde een minder belangrijke rol voor Denemarken omdat het
binnen de Europese Unie een opt-out heeft voor immigratiebeleid.
Het akkoord kon overigens op veel kritiek van de linkse oppositiepartijen rekenen. Het
zou oneerlijk zijn, omdat immigranten ook belasting moeten betalen (Klinken, 2010). De
sociaaldemocraten kwamen met een alternatief puntensysteem dat minder strenge eisen stelde
aan immigranten (Kaae et. al., 2000). Overigens zijn na het overnemen van de regeringsmacht
door het linkse blok in 2011 direct voorstellen ingediend om het integratiebeleid minder
streng te maken (Andersen, 2011a). De media was verdeeld over het akkoord. De
transparantie van het systeem leidde onder andere tot de betiteling van het akkoord als een
solide voorstel (Ringberg, 2010).
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Dit akkoord was van uitermate groot belang voor de DF. Het ging om de kern van de
ideologie van deze partij en op dit beleidsterrein moesten nu compromissen gesloten worden
met de regering, wat ook de besproken populistische paradox raakt. Zo bevatte het akkoord
geen expliciete zaken over specifieke groepen immigranten zoals moslims waar de DF erg
tegen ageert. Uit opinieonderzoek bleek dat dat de steun voor de regeringspartijen en de DF
na het publiceren van dit akkoord niet significant veranderde. Intern werd het akkoord tot in
detail gecommuniceerd. Kjærsgaard schreef een brief waarin ze de strenge regels en het
puntensysteem aan de leden uitlegde (Kjærsgaard, 2011, 3). Ze omschreef dit als een succes
voor de DF. Het partijblad besteedde er 2010 ook veel aandacht aan. De publicaties werden
gekoppeld aan het handhaven van de Deense cultuur en het stoppen van buitenlandse
invloeden. Hiermee kan vastgesteld worden dat de nativistische kern van de ideologie
andermaal centraal stond en dat de DF hier haar invloed heeft doen kunnen laten gelden.
Een ander akkoord, dat aan het einde van de regeringsperiode gepresenteerd werd, kort
voor de verkiezingen van 2011, beoogde een permanente grenscontrole. Vanwege de opt-out
die Denemarken heeft kon dit gemakkelijk gerealiseerd worden. De regering kon hiertoe zelf
een besluit nemen, en voerde dit ook gelijk uit (Deutsche Welle, 2011). Mogelijk heeft deze
maatregel te maken met de verkiezingscampagne die op het punt stond aan te vangen (DR,
2011). Deze maatregel hoefde niet omgezet te worden in wetgeving maar kon bij ministerieel
besluit uitgevoerd worden. De bijna voltallige oppositie heeft getracht de maatregel te
voorkomen via het parlement, maar kreeg hier niet de benodigde meerderheid voor
(Folketinget, 2011).
De grote kracht achter dit akkoord was de Deense Volkspartij. Zij lanceerde een
nationale campagne met de titel ‘Der skal være en grænse’ (‘Er moet een grens zijn’), met
enkele grote demonstraties bij de landsgrenzen. Ook hier was het doel Denemarken te
beschermen tegen invloeden van buitenaf. Met dit akkoord en de daaruit voortgevloeide
wetgeving hebben we te maken met een direct beleidspunt uit het partijprogramma van de DF
dat werkelijkheid geworden is.
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Tabel 4.5 – Overzicht selectie beleidsakkoorden met betrekking tot cultuurpolitiek
Naam of thema van het
Ondertekenende Inhoud/kernpunten
akkoord (jaartal)
partijen
Kaj Munk-onderzoek (2003),
Liberalen,
- Instelling van een fonds dat onderzoek
onderdeel van een set
conservatieven
doet naar Kaj Munk, een Deens dichter en
akkoorden met betrekking tot
en de Deense
toneelschrijver.
de begroting
Volkspartij.
Cultuurbehoud (2009),
Liberalen,
- Instelling van een fonds voor
onderdeel van een set
conservatieven,
cultuurbehoud van 150 miljoen kroon (20,1
akkoorden met betrekking tot
de Deense
miljoen euro);
de begroting
Volkspartij en de - Subsidie voor het behoud van runenstenen
Nieuwe
waar de eerste gevonden geschriften van
Alliantie.
de Deense taal op staan.
Behoud van Deense culturele
Liberalen,
- Instelling van een fonds dat betrekking
geschiedenis buiten
conservatieven
heeft op de Deense culturele geschiedenis
Denemarken (2009), onderdeel en de Deense
buiten Denemarken, zoals het voormalige
van een set akkoorden met
Volkspartij.
Deens West-Indië.
betrekking tot de begroting
Bron: Frandsen, 2006

Nativisme: Cultuur
In tabel 4.5 staan enkele voorbeelden van akkoorden waar de DF de doorslag gaf. Deze
akkoorden gingen vooral over het behoud van de Deense cultuur.
Partijen die zich aan de rechterkant van het ideologische spectrum bevinden zijn over
het algemeen terughoudend met cultuurbeleid. Hierbij moet aangetekend worden dat de
culturele sector in de Scandinavische landen sterk gesubsidieerd wordt (Power, 2003: 169).
Anderzijds kwam dit ook doordat sociaaldemocratische partijen, die veelvuldig de kern van
de Scandinavische nationale regeringen vormden, dit beleid voorstonden. In dit geval neemt
de DF een sterke positie in; zij wil het cultuurbeleid versterken. Als echter gekeken wordt
naar de bedragen waar het hier om gaat, dan kan niet gesproken worden van een grote omslag.
Het eerste akkoord uit de tabel in 2003 gaat over het doen van onderzoek naar Kaj
Munk, een bekende Deense dichter en toneelschrijver. In 2009 werd er een akkoord over het
cultuurbehoud gesloten. Dit gebeurde in combinatie met enkele akkoorden over het fiscale en
gehele financiële beleid. Hierbij werd een extra fonds in het leven geroepen om een aantal
Deense culturele artefacten te conserveren. Tevens moesten deze artefacten, zoals stenen met
de eerste geschriften in het Deens, actiever terugkomen in het onderwijs (Dans Folkeparti,
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2011c). Deze investeringen zijn opvallend; de net begonnen internationale financiële crisis
leidden niet tot sterke bezuinigingen in Denemarken. Een deel van dit akkoord werd wet door
middel van een nieuwe belastingwet waarbij geld werd vrijgemaakt voor conservatie van
Deense culturele artefacten (Folketinget, 2009). Zie hiertoe ook tabel 4.8.
Een jaar later was er ook een ander akkoord gesloten met betrekking tot een
verbetering van de kennis van de Deense cultuur in het buitenland (Frandsen, 2011). Hiertoe
werd meer geld gespendeerd aan Deense ‘cultuurhuizen’ in het buitenland. De Deense
Volkspartij vond dit van minder belang omdat ze vooral de Deense cultuur binnen
Denemarken wil versterken. De regering kwam tot dit akkoord met de motivatie dat ze respect
voor de Deense cultuur in het buitenland willen afdwingen, omdat Denemarken tot de rijkste
en hoogst ontwikkelde landen in de wereld behoorde (Regeringen, 2010). Voor de liberalen
speelden vooral economische belangen hierbij.
Andere akkoorden gingen over een verhoging van het budget van de door de regering
ondersteunde televisie- en radiostations. Ook kwam er een akkoord over de restauratie van het
nationale theater, een punt dat rechtstreeks te herleiden is uit het partijprogramma van de DF.
Hieruit blijkt dat de DF op dit beleidsgebied kleine successen boekte.

Autoritarianisme: Veiligheid en justitie
Vanuit het autoritarianistische gedachtegoed legt de DF veel nadruk op conservatieve
waarden en op law and order. Hiermee toont de DF zich een partij die tot het rechterblok
behoort. Gezamenlijk met de liberalen en conservatieven zijn er daarom een aantal
hervormingen doorgevoerd. In 2009 werd een akkoord tussen de conservatieven, de liberalen
en de DF gesloten dat wetsvoorstellen omvatte die de strafbaarstelling voor crimineel gedrag
verlaagden naar 14 jaar (Frandsen, 2011). Voor 14-jaren gelden dezelfde regels als voor 15 tot
17 jarigen. Dit voorstel werd uitgebreid behandeld in het parlement en kreeg veel kritiek van
de oppositie (Folketinget, 2010a). Dit voorstel uit het beleidsakkoord werd ruim een half jaar
nadat in het akkoord was opgenomen omgezet in concrete wetgeving (zie ook tabel 4.8). De
overige twee akkoorden, zoals tabel 4.6 laat zien, beoogden strengere straffen voor overvallen
bij mensen thuis en verkrachtingen alsook het tegengaan van uitkeringsfraude. Met betrekking
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tot de akkoorden die in tabel 4.6 zijn genoemd was de steun van de DF noodzakelijk en
daarmee doorslaggevend.

Tabel 4.6 – Overzicht beleidsakkoorden met betrekking tot justitiebeleid
Naam of thema van het
Ondertekenende Inhoud/kernpunten
akkoord (jaartal)
partijen
Verlaging leeftijd
Liberalen,
- Verlaging van de leeftijd met betrekking tot
strafbaarstelling criminaliteit
conservatieven
de strafbaarstelling van criminaliteit van de
(2009)
en de Deense
leeftijd van 15 naar 14 jaar.
Volkspartij.
Tegengaan uitkeringsfraude
Liberalen,
- Betere beheersing controle op uitkeringen
(2010), onderdeel van een set
conservatieven
uit het buitenland.
akkoorden met betrekking tot
en de Deense
de begroting
Volkspartij.
Pakket veiligheidsmaatregelen
Liberalen,
- Strengere straffen voor overvallen bij
(2011)
conservatieven
particulieren;
en de Deense
- Strengere straffen voor verkrachtingen.
Volkspartij.
Bron: Frandsen, 2006

Sociaal-economisch beleid en ouderenzorg
Met betrekking tot het sociaal-economisch beleid zijn twee opvallende akkoorden gesloten.
Ten eerste is er in 2003 een akkoord gesloten tussen de Deense Volkspartij en de regering met
betrekking tot ouderenzorg. Ouderen die alleen een pensioen als inkomen hadden, kregen een
eenmalige cheque of uitkering ,de ældrecheck (Frandsen, 2006). Deze maatregel is ruim een
half jaar later omgezet in wetgeving (zie tabel 4.8). Ook is er nieuwe wetgeving ingevoerd die
de positie van gepensioneerden verbeterde. Dit punt is rechtstreeks te herleiden uit het
verkiezingsprogramma van de DF (Dansk Folkeparti, 2012). Met dit voorstel zouden vooral
ouderen met een laag inkomen geholpen worden (Villesen, 2002). De regeringspartijen willen
de welvaartstaat juist niet uitbreiden terwijl dat hij eenmalig wel gebeurde.
Vanwege de economische crisis, die in 2008 begon, moesten er verregaande financiële
maatregelen genomen worden om de financiën gezond te houden. In 2010 sloten de
regeringspartijen en de DF daarom een akkoord met verregaande maatregelen (ibid.). Het
herstelplan hield onder andere in dat de werkloosheidsuitkeringen verkort werden van vier
naar drie jaar, een verlaging van de kinderbijslag, verlaging van subsidies aan scholen en
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universiteiten en hogere onderwijstarieven voor buitenlanders (Frandsen, 2010). Voor met
name de DF zaten hier pijnlijke maatregelen in omdat ze op sociaal-economische
onderwerpen andere standpunten heeft dan andere (centrum)rechtse partijen. Opvallend is wel
dat de verhoging van studiekosten voor buitenlanders in dit plan is opgenomen. Overigens
zijn deze kosten nog altijd erg laag vanwege het feit dat openbare scholen en universiteiten
geen collegegelden heffen en de extra gelden alleen te maken hebben met eenmalige kosten
bij registraties. In elk geval kan vastgesteld worden dat de DF hier impopulaire maatregelen
moest nemen met betrekking tot haar sociaal-economische standpunten. Dit akkoord is direct
na het afsluiten ervan in wetgeving omgezet, ondanks hevige oppositie van de partijen uit het
linker blok. In tabel 4.7 zijn de twee besproken akkoorden terug te vinden.
Hoewel het sociaal-economische domein groter is dan het nativistische en
autoritarianistische is er voor gekozen om het in dit hoofdstuk beperkt aan bod te laten
komen. De nadruk ligt, vanuit de gestelde hypothesen, op de beleidsterreinen waarop de DF
zich als radicaal rechts populistische partij zou kunnen profileren. Een belangrijke bevinding
in het hoofdstuk waarin de theorievorming rondom de ideologie van radicaal rechts
populistische partijen centraal stond was dat het beleid hierbij verschillend kan zijn en altijd
onderschikt is aan de nativistische en autoritarianistische kern van de ideologie.

Tabel 4.7 – Overzicht relevante beleidsakkoorden met betrekking tot sociaal-economisch beleid
Naam of thema van het
Ondertekenende Inhoud/kernpunten
akkoord (jaartal)
partijen
‘Ouderencheque’ (2003)
Liberalen,
- Eenmalige uitkering voor
conservatieven
gepensioneerden.
en de Deense
Volkspartij
Herstelplan Deense economie
Liberalen,
- Groot pakket van maatregelen om de
conservatieven
Deense economie goed te kunnen laten
en de Deense
herstellen naar aanleiding van de
Volkspartij
economische crisis die in 2008 begon.
Bron: Frandsen, 2006
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Buitenlandbeleid: EU-politiek
Ten slotte wordt hier nog het buitenlandbeleid besproken. Dit beleid is buiten de bespreking
van het nativistische beleidsdomein gehouden, omdat hier een akkoord besproken wordt waar
de DF niet mee kon instemmen en waarmee juist geen sprake is van invloed van de DF.
Uit het vorige hoofdstuk kwam reeds naar voren dat de DF iedere politieke versterking
van de EU afwijst. In Denemarken is de situatie iets anders dan andere EU-landen vanwege
onder meer de opt-out die het heeft met betrekking tot het immigratiebeleid. Nadat Frankrijk
en Nederland het voorstel tot de vorming van een Europese Grondwet hadden afgewezen in
een referendum kwam het Verdrag van Lissabon ter tafel. In Denemarken is over beide
voorstellen geen referendum geweest, zoals wel het geval was bij de vaststelling van het
Verdrag van Maastricht in 1992. Eerder is al genoemd dat een referendum over het
eerstgenoemde verdrag in Denemarken was ingetrokken nadat Frankrijk en Nederland hadden
tegengestemd in een referendum.
Rondom het verdrag met betrekking tot de vorming van een Europese Grondwet en
het Verdrag van Lissabon besteedde de DF veel aandacht hierover in het Dansk Folkeblad. De
regering werd openlijk bekritiseerd. De DF kon zich dit permitteren omdat ze formeel een
oppositiepartij was.
De DF kon niet met dit Verdrag instemmen en weigerde een akkoord hierover te
sluiten met de regeringspartijen op basis van haar partijprogramma (Danks Folkeparti, 2012).
De regeringspartijen konden daarom niets anders doen dan deze keer een akkoord sluiten met
linkse oppositiepartijen die pro-Europa waren. Vanwege het besproken systeem van negatief
parlementarisme kwam de toekomst van de regering hiermee niet in gevaar. De liberalen en
de conservatieven sloten daarom in februari 2008 een akkoord met de Sociaaldemocratische
partij, de Socialistische Volkspartij en de Sociaal-Liberale partij (Frandsen, 2011).
Vanwege haar ideologische achtergrond kon de Deense Volkspartij niet instemmen
met ratificatie van het Verdrag van Lissabon. Omdat Europese samenwerking voor een aantal
linkse partijen hoge prioriteit had kon een groot deel van de oppositie haar steun niet
weigeren. De linkse partijen hadden, zeker omdat ze harde oppositie voerden tegen het rechtse
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Tabel 4.8 – Overzicht van besproken voorbeelden van wetgeving met betrekking tot immigratie
waarbij de steun van de DF noodzakelijk was.
Beleidsdomein/
Nummer
Datum
Datum
Inhoud (kern van de maatregelen
terrein
wetsvoorstel
akkoord
stemming
in de wetgeving)
L = lov (wet)
wetsvoorstel in het
parlement
Nativisme:
2006-2007
11-05-2007
01-06-2007 - Financiële steun voor
Immigratie
L 218
asielzoekers die vrijwillig
terugkeren ten hoeve van het
zoeken van huisvesting en
werkgelegenheid.
2009-2010
25-03-2010
25-05-2010 - Het invoeren van een strengere
L 187
immigratietoets.
2009-2010
25-03-2010
25-05-2010 - Invoering puntensysteem voor
L 188
immigranten;
- Regels die het uitzetten van
immigranten vergemakkelijkt.
Nativisme:
2008-2009
10-11-2008
22-04-2009 - Wijziging van een aantal wetten
cultuur
L 195
op basis van een nieuw;
belastingstelsel waarbij er geld
wordt vrijgemaakt voor fondsen
voor cultuurbehoud.
Autoritarianisme: 2009-2010
12-11-2009
01-06-2010 - Verlaging van de leeftijd voor
veiligheid en
L 164
strafbaarheidsstelling van
justitie
criminaliteit van 15 naar 14
jaar.
Sociaal2003-2004
08-11-2003
09-06-2004 - Eenmalige extra uitkering voor
economisch
L 206
gepensioneerden.
beleid
Bron: Archief Parlementaire documenten van het Deense parlement (Folketinget, 2004; 2007; 2008;
2010a; 2010b; 2010c).

partijenblok, iedere vorm van steun kunnen weigeren om de regering ten val te kunnen
brengen. Uiteindelijk stemde Denemarken in met het Verdrag van Lissabon.
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Steun van de DF aan de akkoorden
In tabel 4.8 zijn enkele voorbeelden van wetten te zien waarbij de Deense Volkspartij de
doorslaggevende factor was.15 Deze wetten zijn in het voorgaande besloten. Opvallend is dat
relatief snel na het sluiten van het akkoord de bijbehorende wetgeving in werking treedt (tot
ongeveer maximaal een half jaar). Dit geeft aan dat de beleidsakkoorden een goede indicator
zijn van de vorming van het regeringsbeleid in Denemarken. In de conclusie is ingegaan op de
invloed die de DF als radicaal rechts populistische partij heeft op het beleid.
In 2011 trad een nieuwe regering aan, waarbij partijen uit het linker blok
samenwerkten. Vrijwel alle akkoorden die gesloten waren tussen de liberalen, conservatieven
en de DF werden direct opgeheven en vormden niet meer de leidraad voor het
regeringsbeleid. Deze akkoorden hadden geen parlementaire meerderheid meer als basis en
werden niet overgenomen door de nieuwe coalitie. De nieuwe coalitie begon in een snel
tempo nieuwe akkoorden op te stellen, omdat ook zij samenwerkte met linkse partijen in het
parlement die geen onderdeel uitmaken van de regering. Zo werden de grenscontroles snel na
de vorming van de nieuwe regering opgeheven in de vorm waarin ze eerder in 2011 ingesteld
waren. Er was dus sprake van een regime-change in Denemarken doordat de partijen van het
andere blok nu regeringsmacht verkregen en in korte tijd veel wetgeving omdraaien.

15

Tabel 4.8 bevat enkele voorbeelden van wetgeving die voortkomt uit de besproken akkoorden. Deze tabel is
bedoeld om het proces te illustreren waarbij beleidsakkoorden omgezet worden in wetgeving. In de tabel zijn
de in de tekst besproken voorbeelden op een rij gezet. Ook laat de tabel zien hoe lang het duurt voordat een
beleidsakkoord omgezet wordt in wetgeving (in deze gevallen vanaf circa een maand tot circa een half jaar).
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__5__
Conclusie
In de voorgaande hoofdstukken stond de ideologie van radicaal rechts populistische partijen,
hun keuze om over te gaan tot regeringsmacht en de invloed die ze daarbij uit kunnen
oefenen, centraal. Hierbij is naar voren gekomen dat in de Deense situatie de Deense
Volkspartij merkbaar invloed kon uitoefenen op het regeringsbeleid. De Deense politieke
cultuur en het politieke systeem boden mogelijkheden om deze invloed te kunnen uitoefenen.
In deze conclusie is dit in breder perspectief toegepast op radicaal rechts populistische
partijen.
In deze conclusie wordt allereerst de balans opgemaakt door middel van een
beantwoording van de deelvragen. Daarna wordt door middel van een antwoord op de
hypothesen teruggekoppeld naar de theorie. Vervolgens zijn opmerkingen gemaakt over de
toegevoegde waarde en de uitkomsten van het verrichtte onderzoek. Afgesloten wordt met
enkele aanbevelingen.

Centrale vraag
Door middel van een duiding van de ideologie van radicaal rechts populistische partijen kon
de populistische paradox en de mate van invloed op het regeringsbeleid door de Deense
Volkspartij (DF) verklaard worden. Gebleken is dat een samenhangende ideologie
noodzakelijk is. Radicaal rechts populistische partijen zijn hierdoor in een partijfamilie te
positioneren (Zaslove, 2004b: 63). Als er geen samenhangende ideologie was, dan zouden
deze partijen niet geaccepteerd worden door andere partijen als mogelijke partner. Dit
accepteren levert mogelijkheden op om het regeringsbeleid zichtbaar te veranderen. In de
beantwoording hierna van de deelvragen wordt dit nader toegelicht.
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Ideologie
De eerste deelvraag betrof de duiding van radicaal rechts populistische partijen en haar
ideologie. Uit de theoretische bespreking hiervan, die voornamelijk is gebaseerd op onderzoek
van Cas Mudde en Jens Rydgren, kwam naar voren dat deze partijen een samenhangende
ideologie hebben (Mudde, 2012; Rydgren, 2003).
Deze ideologie onderscheidt zich van andere grote ideologieën door de nativistische en
autoritarianistische kern (ibid.). Het nativisme houdt voornamelijk in dat men de nationale
staat wil behoeden voor bedreigingen van buitenaf waarbij een streng immigratiebeleid
centraal staat. Het autoritarianisme gaat vooral uit van law and order en conservatieve
waarden.
Een opvallende bevinding hierbij is dat radicaal rechts populistische partijen een
wisselend socio-economisch beleid voorstaan en hierbij soms posities links van het midden
innemen. Dit wordt veroorzaakt doordat de beleidskeuzes op dit gebied vooral gebaseerd zijn
op het nativisme. Geconstateerd is echter dat het socio-economisch beleid dat radicaal rechts
populistische partijen willen voeren van land tot land kan verschillen.

Populistische paradox
De tweede deelvraag stelde de populistische paradox centraal. Hierbij gaat het om de vraag
waarom radicaal rechts populistische partijen zich eerst tegen de gevestigde orde opstellen
terwijl zij er later naar streefden invloed op de regeringsmacht te kunnen uitoefenen door deel
te kunnen uitmaken van diezelfde gevestigde orde, de regering, of er intensief mee te gaan
samenwerken.
In het geval van de DF, die in de periode 2001-2011 invloed uitoefenede door middel
van steun voor een liberaal-conservatieve minderheidsregering, speelde de nationale context
een belangrijke rol. De Deense politieke cultuur van minderheidsregeringen en het sluiten van
beleidsakkoorden over diverse beleidsterreinen bood mogelijkheden voor de DF – zie ook
onder ‘toegevoegde waarde’. Deze beleidsakkoorden zijn formeel niet bindend maar zijn
cruciaal voor de steun die een minderheidsregering nodig heeft voor haar beleid. Hierdoor
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bleef de DF formeel buiten de regering en behield zij de mogelijkheid een andere positie in te
nemen op momenten waarop zij dat wenste. Met betrekking tot EU-beleid deed zij dat ook
daadwerkelijk. Men zou dus kunnen stellen dat de DF met de ene voet in en met de andere
voet buiten de regering stond.
De bipolaire partijencompetitie in Denemarken heeft ertoe geleid dat de DF bij het
rechter blok van partijen betrokken werd. Deze theorie van Bale gaat op voor de Deense
casus. Radicaal rechts populistische partijen trachten in een dergelijk krachtenveld
toezeggingen te krijgen op vooral het gebied van immigratie en justitie. Zij zijn vervolgens in
staat om voor hen pijnlijke economische hervormingen, die liberale en conservatieve partijen
graag willen doorvoeren, toch te ondersteunen. Omdat zij een wisselende visie hebben op
sociaal-economische onderwerpen valt de keuze voor radicaal rechts populistische partijen
minder zwaar.
Het systeem van negatief parlementarisme biedt mogelijkheden voor radicaal rechts
populistische partijen en zal sneller leiden – indien de zetelverhoudingen in het parlement dat
mogelijk maken – tot de deelname of steun van radicaal rechts populistische partijen aan
regeringen in consensusdemocratieën.

Invloed
De derde en laatste deelvraag betrof de inhoudelijke invloed die radicaal rechts populistische
partijen kunnen hebben als ze een regering steunen of er deel van uitmaken. De Deense casus
laat zien dat de Deense Volkspartij als radicaal rechts populistische partij zichtbare resultaten
kon boeken op voor hen relevante beleidsterreinen. Op het gebied van de
immigratiewetgeving werden resultaten geboekt. Dat was ook zo op het gebied van justitie.
Voor wat betreft dit laatste moet wel aangetekend worden dat liberale partijen ook zelf al
voorstander van strengere regels waren.
Met betrekking tot economische hervormingen en het EU-beleid moest de Deense
Volkspartij ander beleid dan zij wenste accepteren. De minderheidsregering wilde het verdrag
van Lissabon steunen terwijl dat voor de DF onverteerbaar was. Door het systeem van
beleidsakkoorden in Denemarken kon de DF slechts toekijken dat er op dat gebied een
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meerderheid was. Het ondertekenen van beleidsakkoorden in Denemarken kan overigens door
verschillende samenstellingen van partijen, zo lang de uit de akkoorden vloeiende voorstellen
op een meerderheid kunnen steunen in de Folketing is er geen probleem. Hierdoor bestond de
situatie dat de DF niet medeverantwoordelijk gehouden kon worden voor dit beleid maar dat
zij tegelijkertijd niet in staat was om hier veel tegen te doen. Een minderheidsregering kan
steun zoeken en vinden bij de andere oppositiepartijen. Daartegenover staat dan wel weer dat
de DF in haar communicatie naar buiten een populistische stijl kon handhaven op terreinen
zoals het EU-beleid (zie ook tabel 3.1).

Terugkoppeling naar de theorie
De terugkoppeling naar het theoretisch raamwerk vindt zijn beslag in de bespreking van de in
het tweede hoofdstuk opgestelde hypothesen (zie paragraaf 2.4).
De eerste hypothese, die stelt dat radicaal rechts populistische partijen zo veel
mogelijk invloed trachten uit te oefenen op voor hen belangrijke beleidsterreinen, gaat op
voor de casus van Denemarken. Deze invloed is daarbij het meest zichtbaar op de
beleidsterreinen waarop de Deense Volkspartij traditioneel haar invloed op wil doen gelden.
Vanuit de theoretische achtergrond van Mudde en Rydgren kan gesteld worden dat het hierbij
vooral gaat om de nativistische en autoritarianistische kern van de ideologie van de DF
(Mudde, 2012; Rydgren, 2003). In het voorgaande kwam aan de orde dat zonder deze
samenhangende ideologie deelname aan of steun aan een regering niet mogelijk is.
De tweede hypothese gaat over het gedrag van radicaal rechts populistische partijen
die de steun van hun draagvlak niet willen verliezen terwijl ze tegelijkertijd invloed op het
regeringsbeleid willen uitoefenen. Dit fenomeen is in deze scriptie gepresenteerd als de
populistische paradox. Radicaal rechts populistische partijen hebben, als ze uitsluitend zitting
hebben in het parlement, weinig directe invloed op het regeringsbeleid (Minkenberg, 2001).
Hun macht is in een dergelijke situatie beperkt. Dat wordt anders als ze onderdeel uitmaken
van de regering of die steunen. Minkenberg maakt hierbij onderscheid tussen agenda-setting
en policy-setting (ibid., 2010). Bales theorie over de welwillendheid van centrumrechtse
partijen speelt hier een grote rol net als het stelsel van blokken (2003). In dit stelsel werd de
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DF bij het rechterblok betrokken. De Deense politieke cultuur maakt het mogelijk dat de DF
ook macht in het interactieniveau van de policy-setting kon uitoefenen. Dit geschiedde dan
weer door het sluiten van beleidsakkoorden. Het Deense systeem is redelijk uniek te noemen.
Uit de verkiezingsresultaten sinds 2001 (tabel 3.2 op pagina 56) blijkt dat de DF haar
draagvlak niet heeft verloren terwijl ze wel invloed kon uitoefenen op het regeringsbeleid.
Met betrekking tot de derde hypothese over de inhoudelijke invloed die de DF had kan
gesteld worden dat de meeste invloed zichtbaar was op het immigratie en veiligheidsbeleid,
de kern van de ideologie van radicaal rechts populistische partijen (Mudde, 2012). Dit wordt
ook bevestigd door bestaand onderzoek van Albertazzi en McDonnel over Italië (2010) en
Mazzoleni en Skenderovic over Zwitserland (2007). Een belangrijke randvoorwaarde hierbij
is, zoals hiervoor al aangegeven, dat de nationale politieke cultuur mogelijkheden schept voor
radicaal rechts populistische partijen om deel te kunnen nemen aan nationale regeringen. De
daadwerkelijke invloed is hierbij vooral beperkt gebleven op de beleidsterreinen waarop
radicaal rechts populistische partijen zich het meest profileren.

Toegevoegde waarde
Deze scriptie geeft een belangrijke toevoeging aan het bestaande onderzoek doordat zij het
gedrag van een politieke partij analyseert aan de hand van de politieke cultuur van een land.
De beleidsakkoorden, die formeel niet in het constitutionele recht van Denemarken bestaan,
vormen een belangrijke bron voor de duiding van het regeringsbeleid. Een
minderheidsregering moet steun zoeken bij de oppositie en dat deed ze in de periode 2001 tot
2011 in Denemarken vooral door informele beleidsakkoorden te sluiten met een radicaal
rechts populistische partij, de Deense Volkspartij.
Deze analyse laat ook zien dat het doen van case studies van groot belang is om het
gedrag van politieke partijen te ontrafelen. Daarbij dient men zich bewust te zijn van de
nationale politieke cultuur en praktijk. Dit verklaart voor een belangrijk deel de
mogelijkheden voor radicaal rechts populistische partijen met betrekking tot policy-setting
macht. Daarbij dient ook in ogenschouw genomen te worden dat de macht van de nationale
regeringen en parlementen onderling nogal van elkaar verschillen. Het unicamerale en
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centralistische Denemarken kent een machtig parlement, terwijl het federale en bicamerale
Zwitserland een log en minder machtig parlement kent. Hieraan verbonden zijn ook de
electorale regels. Zo is er in Duitsland geen radicaal rechts populistische partij op het
nationale niveau. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de daar geldende
kiesdrempel. Daarnaast biedt een unicameraal stelsel ook meer kansen voor radicaal rechts
populistische partijen; tussentijdse verkiezingen voor (een deel van) een andere
parlementskamer kan bijvoorbeeld invloed hebben op de positie van gedoogpartijen en
minder zekerheid en stabiliteit voor de regering opleveren. Met betrekking tot de politieke
cultuur is het van belang om vast te stellen of er sprake is van een bipolaire blokvorming van
partijen zoals Bale (2003) stelt.
Deze scriptie geeft handvaten voor verder onderzoek op dit terrein. Om het gedrag van
radicaal rechts populistische partijen nader te analyseren is de methode van case studies een
heel goede gebleken. In het geval van internationale vergelijkingen zijn analyses van de
nationale politieke stelsels cruciaal.
Door middel van onderzoek op de Deense casus is met deze scriptie getracht meer
duidelijkheid te verkrijgen over de invloed van radicaal rechts populistische partijen op het
regeringsbeleid. Tak for læsning!
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