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SYSTEM PARTYJNY DANII

I. Uwarunkowania systemu partyjnego

Proces kształtowania ugrupowań politycznych w Danii następował równolegle z od-
chodzeniem od absolutyzmu. Orientacja konserwatywna i liberalna, które zdomino-
wały restytuowane od lat 30. XIX w. instytucje przedstawicielskie, przybrały jednak 
formy organizacyjne partii dopiero w drugiej połowie tego stulecia w konsekwen-
cji zjednoczenia grup deputowanych do obu izb parlamentu Królestwa – Rigsdagu. 
W tym samym czasie rosnącą popularność w społeczeństwie zdobywał ruch robot-
niczy, co zaowocowało uzyskaniem stałej reprezentacji parlamentarnej już w 1884 r. 
W 1919 r. doszło w partii socjaldemokratycznej do rozłamu na tle oceny wydarzeń 
rewolucyjnych w Rosji, na Węgrzech i w sąsiednich Niemczech. Warto zwrócić uwa-
gę na jeszcze jeden aktualny do dziś podział. Miał on miejsce w 1905 r. i dotknął 
formacji liberalnej, z której wyłoniło się ugrupowanie Radykalnej Lewicy (Det Ra-
dikale Venstre, RV).

 Od 1901 r. w praktyce ustrojowej utrwaliła się zasada rządów parlamentar-
nych1, potwierdzona następnie w tekście nowej, tzw. drugiej konstytucji czerwcowej 
z 1915 r. Wprowadzono wówczas również powszechne prawo wyborcze, obniżając 
jego granicę do 25 (czynne) i 35 lat (bierne)2. Głównym benefi cjentem tych zmian 
okazała się Socjaldemokracja (Socialdemokratiet, SD), która po raz pierwszy weszła 
w skład koalicyjnego gabinetu, powołanego w czasie pierwszej wojny światowej, 
a w 1924 r. utworzyła rząd jednopartyjny. Wzrost liczebności pracowników najem-
nych, będący skutkiem industrializacji kraju, a także skuteczna polityka łagodzenia 
skutków wielkiego kryzysu, prowadzona przez T. Stauninga, przełożyły się na popu-
larność SD, która stała się najsilniejszą duńską partią.

1 Nominowany po wyborach 1901 r. przez króla na stanowisko premiera J.H. Deuntzer oddał 
większość tek w swoim gabinecie przedstawicielom dominującej w izbie niższej Rigsdagu partii 
Venstre. Po raz pierwszy więc oblicze polityczne rządu zostało upodobnione do składu parlamentu. 
W. Czapliński, Dzieje Danii nowożytnej (1500–1975), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1982, s. 234–235.

2 Od 1963 r. wiek wyborczy został obniżony do 23 lat, a w 1973 r. do 20 (bierne) i 18 (czynne 
prawo wyborcze). Ostatecznie wyrównano go na tym niższym poziomie w 1979 r. 
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W rozwoju systemu partyjnego Danii wyróżnić można trzy okresy, wyznaczane 
datami wyborów parlamentarnych 1973 i 2001 r. Pierwszy z nich charakteryzowała 
dominacja czterech tzw. „partii historycznych”, które swój rodowód wywodziły jesz-
cze z XIX stulecia. Poza krótkimi okresami zachwiania równowagi, socjaldemokra-
ci, konserwatyści i dwie partie liberalne łącznie zdobywały zdecydowaną większość 
głosów i obsadzanych mandatów (w latach 40. – 96,9%, w latach 50. – 86,1%), party-
cypując – na zasadzie wyłączności (choć w różnych konfi guracjach) – we wszystkich 
kolejnych gabinetach.

Elekcja w grudniu 1973 r. określana jest często jako „wybory trzęsienia ziemi” 
(jordskredsvalg)3. Oto bowiem tradycyjne formacje historyczne utraciły trzecią część 
poparcia, a 28% głosów oddanych zostało na pięć partii nieobecnych w Folketingu 
w poprzedniej kadencji. Niektóre z nich, jak Partia Postępu (Fremskridtpartiet, FrP) 
czy Centrum-Demokraci (Centrumdemokraterne, CD), stały się stabilnym uczestni-
kiem rywalizacji wyborczej i parlamentarnej. Co prawda kolejne wybory w 1975 r. 
nie potwierdziły trwałości tych zmian, jednak system nie powrócił już nigdy do pier-
wotnego kształtu. Lata 70. były więc okresem znacznej niestabilności, choć od końca 
tej dekady zauważyć można tendencje świadczące o odzyskiwaniu równowagi4. Po-
legała ona na tym, że uformowały się trzy podgrupy partii: na jednym biegunie partie 
lewicowe, na drugim pozostałe partie historyczne, i wreszcie nowe ugrupowania, 
kontestujące tradycyjny mechanizm relacji międzypartyjnych5.

Wybory przeprowadzone w 2001 r. przyniosły równie nieoczekiwaną zmianę, 
jak te sprzed 28 lat, ich rezultat wskazał bowiem na konwersję orientacji wybor-
ców duńskich z lewicowej na prawicową. Dominującą pozycję w nowej konfi guracji 
interakcji partyjnych zajęła, kosztem Socjaldemokracji, Duńska Partia Liberalna – 
Venstre (Venstre – Danmarks Liberale Parti, V), której w ciągu dziesięciu lat udało 
się podwoić uzyskane poparcie. Kolejnym zwycięzcą okazała się skrajnie prawicowa 
Duńska Partia Ludowa (Dansk Folkeparti, DF), wyrastająca na trzecią siłę sceny po-
litycznej. Wyniki wyborów przeprowadzonych w 2005 i 2007 r. potwierdziły utrwa-
lenie się wszystkich opisanych wyżej zjawisk.

Mimo iż partie uznawane są za integralny element duńskiego systemu politycz-
nego, nie zostały literalnie umieszczone w akcie konstytucyjnym. Ustawa zasadnicza 
z 1953 r. stwarza jednak warunki, w których mogą one działać i wypełniać swo-
je demokratyczne funkcje. Pierwszym z nich jest pluralizm polityczny, wyrażony 

3 Termin ten współcześnie stosowany jest dla określenia wyborów skutkujących zmianą syste-
mową. Zob. A. Kubka, Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie 
XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 97.

4 Świadczy o niej wydłużenie okresów między kolejnymi wyborami oraz niższy poziom zmian 
poparcia wyborczego. Ibidem, s. 98.

5 M. Grzybowski, System partyjny Królestwa Danii [w:] M. Grzybowski, A. Zięba (red.), 
Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 1996, s. 69. Inaczej trzy bloki wyróżnia A. Kubka, który po prawej stronie 
umieszcza, obok konserwatystów i liberałów, Partię Postępu (a później Duńską Partię Ludową), 
natomiast w ramach trzeciego, uzupełniającego bieguna – partie centrowe: RV i CD. Zob. A. Kub-
ka, Partie polityczne…, op. cit., s. 152–153.
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w części VIII, opisującej wolności i prawa obywateli Królestwa. Stanowiąca jego 
rdzeń swoboda zrzeszania się obejmuje wszystkie rodzaje stowarzyszeń („tworzone 
dla każdego celu”, zatem również polityczne), z wyjątkiem tych, które na mocy orze-
czenia sądowego zostaną rozwiązane z uwagi na używanie przemocy albo „podobne 
karalne oddziaływanie na osoby o odmiennych przekonaniach”6. Jedyny szczególny 
przepis odnoszący się do stowarzyszeń o charakterze politycznym statuuje jako or-
gan nadzoru wobec nich Sąd Najwyższy Królestwa7.

Normy określające bezpośrednio funkcjonowanie partii politycznych zostały 
rozproszone w ustawodawstwie zwykłym, przy czym koncentrują się one przede 
wszystkim na aspekcie udziału w elekcjach i referendum8. Wynik uzyskany przez 
daną partię albo komitet stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z budżetu. Duń-
ski system fi nansowania formacji politycznych odznacza się znaczną specyfi ką, bo-
wiem oparto go na najbardziej liberalnych w Europie zasadach dostępu do pieniędzy 
publicznych. Wsparcie wypłaca się tutaj według przyjętej stawki za każdy uzyskany 
głos powyżej progu 1000 w skali kraju lub 500 w skali gminy bądź regionu9.

Tekst ustawy zasadniczej pomija wśród fundamentalnych zasad ustrojowych su-
werenność narodu oraz rządy przedstawicielskie, choć praktyka konstytucyjna jed-
noznacznie potwierdza respektowanie każdej z nich10. Taka nietypowa konstrukcja 
jest świadomym zamiarem ustrojodawcy, który – w nawiązaniu do tzw. pierwszej 
konstytucji czerwcowej z 1849 r. – złożył najwyższą władzę w ręce króla, usytuowa-
nego w obrębie zarówno egzekutywy, jak i legislatywy (razem z parlamentem). Istot-
niejsze jednak ograniczenie prawodawczej roli Folketingu stanowi szeroki zakres 
zastosowania instytucji referendum, traktowanego jako „gwarancja zachowania plu-
ralizmu politycznego”11. Każdy kolejny szef rządu obejmuje stanowisko w wyniku 
ustaleń kierownictw frakcji parlamentarnych i tylko w przypadku braku porozumie-
nia król może opowiedzieć się za którąś z zaproponowanych kandydatur12. Wpisana 
do konstytucji zasada rządów parlamentarnych doznaje na gruncie praktyki politycz-

6 § 78 ust. 1 i 2 Ustawy zasadniczej Królestwa Danii z 5 czerwca 1953 r. Konstytucja Królestwa 
Danii, tłum. i wstęp M. Grzybowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 60.

7 § 78 ust. 4 Ustawy zasadniczej Królestwa Danii z 5 czerwca 1953 r., ibidem.
8 § 86 Ustawy zasadniczej z 5 czerwca 1953 r. narzuca unifi kację ustaw regulujących wybory 

krajowe i samorządowe.
9 Wyjątek dotyczy partii tworzących koalicje w wyborach regionalnych i lokalnych. Ustawo-

dawca dopuszcza je do podziału dotacji w przypadku uzyskania minimum 500 ważnych głosów 
przez wspólną listę. § 2 i 3 ustawy o wsparciu fi nansowym państwa dla partii politycznych z 8 grud-
nia 2006 r., http://elections.ism.dk (dostęp: 27 XI 2009 r.).

10 M. Grzybowski, Wstęp [w:] Konstytucja…, op. cit., s. 24.
11 J. Zieliński, Referendum w Danii [w:] E. Zieliński, I. Bokszczanin, J. Zieliński, Referendum 

w państwach Europy, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 81. Mimo szerokiego 
uregulowania w przepisach konstytucji praktyka sięgała po nie tylko 16 razy i nigdy przedmiotem 
głosowania nie była korekta ustawy zwykłej. Najczęściej decydowano w kwestiach integracji euro-
pejskiej, co stało się ważną regułą życia politycznego w tym kraju.

12 Praktyka powoływania rządów apolitycznych czy apartyjnych zanikła po wprowadzeniu za-
sady rządów parlamentarnych. Od zakończenia drugiej wojny światowej nie powołano żadnego 
gabinetu fachowego.
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nej istotnej modyfi kacji. Wskutek rozdrobnienia systemu partyjnego i reprezentacji 
parlamentarnej bardzo trudno o sformowanie rządu cieszącego się poparciem więk-
szości deputowanych, dlatego przyjęto zasadę zaufania dorozumianego i poszukiwa-
nia doraźnych większości dla konkretnych przedłożeń legislacyjnych.

Królestwo Danii wyróżnia bez wątpienia częstotliwość przeprowadzanych wy-
borów, nakładają się tu bowiem: z jednej strony – liczba poziomów władzy (gmi-
ny, okręgi, Folketing, Parlament Europejski), a z drugiej – niestabilność gabinetów, 
skutkująca zazwyczaj skracaniem ustawowej czteroletniej kadencji. Proporcjonal-
ność zapewniać mają wielomandatowe okręgi wyborcze (od 2 do 15 mandatów) i po-
dział miejsc w izbie według metody d’Hondta, korygowany jednakże za pomocą 40 
mandatów wyrównawczych, dystrybuowanych nie w skali całego kraju, ale w trzech 
specjalnie wydzielonych w tym celu regionach13. Po dwóch deputowanych wybie-
rają mieszkańcy Grenlandii i Wysp Owczych. Choć prawo zgłaszania kandydatów 
przysługuje także 25-osobowej grupie uprawnionych, a głos oddawać można alterna-
tywnie na konkretnego polityka albo na partie, dominacja tych ostatnich w procesie 
wyborczym wydaje się niezagrożona. Wyraźnie uprzywilejowano przy tym formacje 
reprezentowane w parlamencie poprzedniej kadencji, zwalniając je z obowiązku wy-
kazania się poparciem 10 tys. obywateli przed udziałem w każdej kolejnej elekcji14. 
Pewne ograniczenie proporcjonalności stanowi od 1961 r. dwuprocentowa klauzu-
la zaporowa; wcześniej (do lat 20. XX w.) uregulowania sprzyjały nadreprezentacji 
okręgów wiejskich15.

Niemal od swego powstania partie duńskie spełniały kryteria organizacji masowej. 
Wystarczy wspomnieć, że w 1947 r. właśnie w Danii odnotowano rekordowy odsetek 
przynależności społeczeństwa do ugrupowań politycznych, sięgający aż 27%. Jesz-
cze w latach 60. wskaźnik ten utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie, 21,1%, 
jednak w ciągu następnych 20 lat uległ trzykrotnej redukcji – do 6,5%, a u progu XXI 
stulecia ustabilizował się powyżej granicy 5%16. Cechą charakterystyczną duńskich 
wyborców pozostaje za to niezmiennie wysoka frekwencja, która pułap 70% prze-
kroczyła już w 1909 r. – wiele lat przed wprowadzeniem powszechności głosowa-
nia. Maksymalne wyniki osiągnęła w okresie 1966–1977, by zacząć wyraźnie spadać 

13 Podział miejsc w Folketingu z wyrównawczej listy państwowej odbywa się według zmody-
fi kowanej metody Sainte-Laguë (z pierwszym dzielnikiem 1,4). Przed reformą prawa wyborczego 
w 2006 r. rozdział 135 mandatów odbywał się przy zastosowaniu metody Sainte-Laguë (z pierw-
szym dzielnikiem 1,4), a 40 mandatów wyrównawczych – według metody Hare’a i największych 
reszt. Takie rozwiązanie ściślej oddaje proporcje między skalą poparcia wyborczego partii w ob-
rębie bardziej jednorodnych demografi cznie regionów a liczbą uzyskanych mandatów. M. Grzy-
bowski, Królestwo Danii. Zarys systemu ustrojowego, Wydawnictwo Andrzej Wiśniewski, Kielce 
1996, s. 64.

14 § 11 ustawy o wyborach do Folketingu z 24 lutego 2009 r., http://www.ft.dk (dostęp: 27 XI 
2009 r.). Wymóg taki dotyczy wszystkich innych podmiotów rejestrujących swój udział w wybo-
rach do Folketingu. Do zgłoszenia partie muszą dołączyć Ministrowi Opieki Społecznej deklaracje 
wyborców w proporcji minimum 1:175 liczby ważnie oddanych głosów w ostatnich wyborach.

15 M. Grzybowski, Współczesny parlamentaryzm skandynawski, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe (nakł. UJ), Warszawa–Kraków 1988, s. 27.

16 A. Kubka, Partie polityczne…, op. cit., s. 39–40 i 45.
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w latach 80. (z 88,4% w 1984 do 82,9% w 1990 r.). Co jednak ciekawe, wspomnianą 
tendencję spadkową nie tylko udało się powstrzymać, ale wręcz odwrócić: w wybo-
rach 2001 r. uczestniczyło 87,1% uprawnionych, a w 2007 r. – 86,6%17.

Zjawisko tak powszechnej partycypacji powiązać należy z wysokim stopniem 
zorganizowania duńskiego społeczeństwa w zrzeszenia wyrażające interesy grup 
społecznych i zawodowych (łącznie około 86% dorosłej ludności)18. Ich znaczenie 
sprowadza się do uczestnictwa – w formie wzajemnych uzgodnień – w procesie de-
cyzyjnym w sprawach ważnych z punktu widzenia tych grup, tak na szczeblu central-
nym, jak i lokalnym19. Opisany model rozwiązywania konfl iktów społecznych stano-
wi integralny element rozbudowanego systemu zabezpieczenia socjalnego. W takich 
warunkach w Danii brak jest praktycznie organizacji politycznych lub społecznych, 
nieujętych w struktury typu partyjnego lub korporacyjnego, które miałyby istotny 
wpływ na życie polityczne.

Od lat 70. w strukturze społeczno-zawodowej uwidoczniła się istotna zmiana, 
polegająca na kurczeniu się klasy pracowników przemysłowych przy równoczesnym 
wzroście sektora usług. Dziś ten ostatni obejmuje ponad 66,6% ludności aktywnej 
zawodowo, pozostając jednym z najwyższych w Europie, przy czym niemal połowę 
stanowią osoby zatrudnione przy obsłudze rozbudowanego systemu zabezpieczenia 
socjalnego20. Obraz środowiska społecznego duńskich partii politycznych dodatko-
wo komplikuje autonomia Wysp Owczych i Grenlandii w ramach Królestwa oraz 
silna mniejszość niemiecka.

II. Charakterystyka współczesnego systemu partyjnego

Najbardziej charakterystyczną cechę duńskiego systemu partyjnego stanowi jego 
rozdrobnienie. W całym okresie powojennym liczba ugrupowań reprezentowanych 
w parlamencie przekraczała 6, a od lat 70. wzrosła do 8–10 (okresowo nawet do 11). 
Dlatego też niemal wszystkie próby ujęcia konfi guracji formacji politycznych w tym 
kraju w klasyfi kacje zwracają uwagę na ten właśnie aspekt. Koncentrując się na for-
macie i mechanizmie systemu, za G. Sartorim można go określić jako wielopartyjny 
umiarkowanie spolaryzowany, za J. Blondelem – w oparciu o kryterium liczby i roz-
miaru partii – systemem wielopartyjnym z partią dominującą, a od lat 60. bez takiej 
partii, wreszcie za G. Smithem – wziąwszy pod uwagę relatywny rozmiar partii i po-
ziom wewnętrznej spójności – systemem rozproszonym, ewoluującym jednak w kie-

17 Dane za: http://www.electionresources.org/dk (dostęp: 5 XII 2009 r.).
18 M. Grzybowski, Królestwo…, op. cit., s. 111.
19 Cechą wyróżniającą Danię na tle pozostałych państw skandynawskich jest wyższe natężenie 

występowania konfl iktów społecznych. Centrale związkowe są przy tym mniejsze i bardziej dostoso-
wane do profi lu zróżnicowanych grup zawodowych, a rola ich federacji słabsza. Zob. ibidem, s. 101.

20 Dane za Danmarks Statistik: http://www.dst.dk (dostęp: 3 XII 2009 r.).
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runku równowagi. Te ostatnie zaszeregowania podkreślają dynamikę układu relacji 
między formacjami politycznymi i dokonujące się w nim zmiany. Jeszcze wyraźniej 
obrazuje je rozróżnienie A. Siarofa, który przyjął wskaźniki: liczby ugrupowań po-
partych przez co najmniej 3% wyborców, stosunek mandatów najsilniejszej forma-
cji do drugiej w kolejności i drugiej do trzeciej: w latach 1945–1947 system duński 
nosił znamiona równowagi, przez cztery kolejne dekady utrzymywała się dominacja 
jednego stronnictwa, by po krótkim okresie równowagi (1994–1998) przejść do sy-
stemu z dwiema głównymi partiami. Cały czas spełnione były przy tym przesłanki 
ekstremalnej wielopartyjności21.

Opisując układ relacji między ugrupowaniami politycznymi w Danii, podnosi 
się jego podobieństwo do innych państw regionu. Podobieństwo to trafnie oddaje 
tzw. „nordycki model pięciopartyjny” autorstwa S. Berglunda i U. Lindströma, choć 
należy zastrzec specyfi kę przypadku duńskiego. Wyraża się ona przede wszystkim 
w nieobecności na scenie politycznej typowej dla Skandynawii rodziny partii agrar-
nych. Zwolnione przez nią miejsce zajmują za to dwie formacje liberalne: Venstre 
i Radikale Venstre, przy czym pierwsza z nich swój tradycyjny elektorat znajdowała 
pierwotnie właśnie wśród ludności wiejskiej22. Także pozostałe cechy modelu, ta-
kie jak przewaga socjaldemokracji czy dwublokowość, spełnione były w Danii nie 
do końca ściśle23. Konwersja systemu w latach 70. minionego stulecia wyczerpała 
wartość eksplanacyjną wspomnianej propozycji teoretycznej. W jej miejsce pojawiło 
się określenie „model 5 partii plus”24, uwypuklające z jednej strony wzrost liczby 
ugrupowań reprezentowanych w parlamencie, z drugiej zaś stabilną pozycję partii 
nowych. Choć bowiem łącznie tradycyjne rodziny partyjne straciły na przestrzeni 
czterech dekad średnio tylko kilkanaście procent głosów wyborczych (z ponad 90 
do niespełna 80%), przesunięcia poparcia przestały ograniczać się wyłącznie do tej 
grupy. W największym stopniu skorzystała na tym formacja populistycznej prawicy 
(FrP, później DF), która dwukrotnie zajmowała pozycję drugiej siły w Folketingu.

Stabilność systemowa od lat międzywojennych wzmacniana była stabilnością po-
parcia największej i najważniejszej formacji socjaldemokratycznej, choć – ze wzglę-
du na swój rozmiar (maksymalnie 42,1% głosów) – nigdy nie mogła ona wypełniać 

21 Klasyfi kacje za: R. Herbut, Systemy partyjne [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demo-
kracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2008, s. 202–211, oraz W. Sokół, Systemy partyjne [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), 
Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 112–127.

22 To powiązanie podkreślane było w polskiej literaturze poprzez przypisywanie Venstre okre-
ślenia Partii Liberalno-Agrarnej. Zob. M. Grzybowski, Systemy polityczne współczesnej Skandyna-
wii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 205; idem, System partyjny…, op. cit., 
s. 46; idem, Królestwo…, op. cit., s. 69.

23 Szerzej: M. Wallner, Model skandynawski systemu partyjnego – ciągłość i zmiana, http://
www.psz.pl (dostęp: 11 I 2009 r.).

24 K. Heidar, Parties and Party System [w:] K. Heidar (ed.), Nordic Politics. Comparative Per-
spectives, Universitetforlaget, Oslo 2004, s. 52.
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takich funkcji jak jej odpowiedniczki w Szwecji i Norwegii25. Jeszcze w 1979 r. SD 
zdobywała ponad trzykrotnie więcej głosów niż najsilniejsza partia prawicowa26. 
W latach 80. różnica między dwoma największymi ugrupowaniami zaczęła jednak 
topnieć, ale załamanie przyniósł dopiero początek nowego stulecia. Utrata przewa-
gi socjaldemokratów wydaje się mniej zastanawiająca, jeśli weźmiemy pod uwagę 
spadek popularności całego bloku lewicowego, który od 1966 r. nie zdołał zdobyć 
w wyborach większości głosów27, a od 2001 r. nawet 40%.

Tabela 8. Wyniki wyborów do duńskiego Folketingu w latach 1998–2007

Partia polityczna Rok wyborów parlamentarnych

1998 2001 2005 2007

% M % M % M % M

Duńska Partia Liberalna – Venstre (V) 24,0 42 31,2 56 29,0 52 26,2 46
Socjaldemokracja (SD) 35,9 63 29,1 52 25,8 47 25,5 45
Konserwatywna Partia Ludowa (KF) 8,9 16 9,1 16 10,3 18 10,4 18
Radykalna Lewica (RV) 3,9 7 5,2 9 9,2 17 5,1 9
Partia Postępu (FrP) 2,4 4 0,6 0 – – – –
Duńska Partia Ludowa (DF) 7,4 13 12,0 22 13,3 24 13,9 25
Socjalistyczna Partia Ludowa (SF) 7,6 13 6,4 12 6,0 11 13,0 23
Lista Jedności – Sojusz Czerwono-Zielony (EL) 2,7 5 2,4 4 3,4 6 2,2 4
Nowy Sojusz (NA) – – – – – – 2,8 5
Chrześcijańscy Demokraci (KD) 2,5 4 2,3 4 1,7 0 0,9 0
Centrum-Demokraci (CD) 4,3 8 1,8 0 1,0 0 – –
Pozostałe 0,4 0 0,0 0 0,3 0 0,0 0
Reprezentacja Wysp Owczych – 2 – 2 – 2 – 2
Reprezentacja Grenlandii – 2 – 2 – 2 – 2

% – procent głosów
M – liczba mandatów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej: http://www.electionresources.org/dk (dostęp: 
5 XII 2009 r.).

Od początku nowego stulecia największym ugrupowaniem w systemie pozostaje 
Duńska Partia Liberalna – Venstre. Swój początek wywodzi ona od ukształtowanej 
u schyłku lat 40. XIX w. antyabsolutystycznej grupy w parlamencie i działającego 
poza nim Towarzystwa Przyjaciół Chłopów. Dopiero w 1870 r. frakcje połączyły się 
w jedną formację – Zjednoczoną Partię Lewicy (Det Forenede Venstre), przyjmując 

25 A. Kubka, Partie polityczne…, op. cit., s. 153.
26 A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 278.
27 A. Kubka, Partie polityczne…, op. cit., s. 153.
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w dwa lata później pierwszy w dziejach Danii program partyjny28. Jednak ruch libe-
ralny nie wykształcił nigdy jednej spójnej organizacji, a cechą charakterystyczną jego 
funkcjonowania stały się częste rozłamy i secesje29. Owo rozbicie niejednokrotnie 
utrudniało liberałom uzyskanie wyniku wyborczego na poziomie odpowiadającym 
ich rzeczywistemu poparciu społecznemu. Venstre dysponowała pierwszeństwem po-
litycznym do 1924 r., kiedy to utraciła je na rzecz socjaldemokratów. Lata wielkiego 
kryzysu przyniosły dalsze osłabienie pozycji politycznej, udało się ją jednak odbudo-
wać tuż po wojnie; wtedy też ukształtowała się antysocjalistyczna formuła współpra-
cy z Konserwatywną Partią Ludową (Det Konservative Folkeparti, KF), przełamana 
tylko raz w 1978 r. poprzez sformowanie krótkotrwałej koalicji z SD. Relacje między 
V i KF wyznaczało zresztą z jednej strony współdziałanie na arenie parlamentarno-
-gabinetowej, a z innej rywalizacja wyborcza o status drugiej siły politycznej Danii. 
Poparcie dla formacji liberalnej podlegało znacznej fl uktuacji: od 10,5% w 1987 r. do 
rekordowego 31,2% w 2001 r.

Liberalizm duński od początku wyróżniało silne zakotwiczenie ideologiczne 
wśród średnich właścicieli ziemskich. Jednak kurczenie się tej grupy skłoniło Venstre 
do zmiany profi lu w kierunku wielośrodowiskowej niesocjalistycznej reprezentacji 
warstw pośrednich30. Zmianę tę skorelowano z odejściem od tradycyjnego lesefe-
ryzmu i akceptacją aktywnej roli państwa, ograniczonej jednak do tworzenia ram 
organizacyjno-prawnych dla wolnej przedsiębiorczości i konkurencji oraz zapew-
nienia pełnego zatrudnienia. W latach 90. nastąpił powrót do tradycyjnej retoryki 
antyetatystycznej, jednak wobec jej nieskuteczności nowy lider A.F. Rasmussen zde-
cydował się na radykalne przewartościowanie programowe. Partia nie tylko przestała 
atakować państwo opiekuńcze, ale opowiedziała się za jego poszerzeniem. Postulat 
ten połączono równocześnie z negatywnym stosunkiem do zjawiska imigracji, prze-
łamując konsensus zakładający pozostawienie tej ostatniej kwestii poza dyskursem 
politycznym31. Nowe oblicze liberałów spotkało się z pozytywnym odbiorem elekto-
ratu i pozwoliło im na powrót do władzy. W PE partia zasila szeregi frakcji liberalnej.

Rozwój duńskiego systemu partyjnego przebiegał pod znakiem przewagi So-
cjaldemokracji, używającej też nazwy Socjaldemokraci (Socialdemokraterne). Jej 
początki sięgają utworzonego przez L. Pio w 1871 r. kilkusetosobowego oddziału 
I Międzynarodówki. W 1876 r. odbył się kongres inauguracyjny w Fredriksberg, 
a dwa lata później partia otrzymała odrębną od organizacji związkowych strukturę. 
Już w 1884 r. udało się jej zdobyć reprezentację parlamentarną, a dzięki wprowadze-
niu powszechnego prawa wyborczego w niedługim czasie stała się najsilniejszym 
ugrupowaniem na duńskiej scenie. Pozwoliło to na nieprzerwane sprawowanie wła-
dzy od 1924 r. do wybuchu drugiej wojny światowej. Rolę tradycyjnego partnera 

28 M. Grzybowski, Systemy polityczne…, op. cit., s. 194–195.
29 Do pierwszego doszło już na początku istnienia partii, kiedy przewagę uzyskała grupa libe-

rałów-reformistów (Venstrereformpartiet), przeciwnych współpracy z głównym rywalem – konser-
watystami, ale i w jej gronie doszło do podziału już w 1905 r.

30 M. Grzybowski, Systemy polityczne…, op. cit., s. 218.
31 Zob. A. Kubka, Partie polityczne…, op. cit., s. 137 i 167.
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przyjęli wówczas Radykalni Liberałowie, choć SD współpracowała również z in-
nymi mniejszymi ugrupowaniami: Partią Sprawiedliwości, a u schyłku XX stulecia 
z CD i chadecją. Oprócz odejścia komunistów w 1919 r. partia przechodziła przez 
rozłamy również w późniejszym okresie32. Najlepszy wynik wyborczy SD notowała 
w latach 60. (42,1% w 1960 i 41,9% w 1964 r.). Po okresowym załamaniu krzywej 
poparcia w 1973 r. (tylko 25,6%) udało się odzyskać zaufanie wyborców i od koń-
ca lat 70. ustabilizować je na poziomie powyżej 30%. Dopiero początek nowego 
stulecia przyniósł tendencję do osłabienia Socjaldemokracji – w 2007 r. uzyskała 
ona zaledwie 25,5% głosów. Mimo utraty przywództwa politycznego SD z 48 tys. 
członków pozostaje najliczniejszym ugrupowaniem w Danii33. Tradycyjnej bazy spo-
łecznej poszukiwać należy w grupie pracowników przemysłu, choć w kontekście wy-
ników elekcji w ostatnich latach uzasadniona wydaje się teza o zaniku tej lojalności. 
Partia otrzymuje za to stabilne poparcie od pracowników umysłowych i biurokracji.

Pierwszą podstawę programową duńskiej socjaldemokracji stanowił tzw. doku-
ment z Gimle z 1876 r., nawiązujący do marksizmu pojmowanego w duchu refor-
mistycznym. Podobna antykapitalistyczna retoryka przewijała się w kolejnych pro-
gramach do lat 60., kiedy wraz z akcentami antymonarchicznymi i antykościelnymi 
została wyeliminowana. Socjaldemokraci niezmiennie występują w obronie roz-
winiętego systemu świadczeń społecznych, który zbudowany został w okresie ich 
rządów, opowiadają się również za pełnym zatrudnieniem i równością społeczną. 
Współpracując na poziomie europejskim z podobnymi ugrupowaniami, SD zastą-
piła w swym programie neutralność hasłem zaangażowania w procesy integracyjne, 
zarówno w wymiarze regionalnym, jak i transatlantyckim, choć równocześnie wyka-
zuje spory sceptycyzm wobec zacieśniania unii monetarnej. Wyróżnikiem duńskiej 
socjaldemokracji pozostaje stabilność przywództwa: liderzy sprawują swe obowiąz-
ki po kilkanaście lat, a ich zmiana nie była nigdy dotąd efektem walki wewnętrznej.

Formacja konserwatywna Højre działała w parlamencie duńskim od 1884 r. W re-
akcji na zmiany ustrojowe, a przede wszystkim na wprowadzenie powszechnego 
prawa wyborczego, w 1916 r. partia dokonała wewnętrznej reorganizacji, przyjmu-
jąc nazwę Konserwatywnej Partii Ludowej. Jej popularność wyborcza ulegała na 
przestrzeni lat dużym zmianom, oscylując jednak do końca lat 60. nieco poniżej 20% 
głosów (wyjątek: 12,4% w 1947 r.). Gwałtowne obniżenie wpływów nastąpiło w la-
tach 70. (w 1973 r. 9,2%, a w 1975 r. tylko 5,5%), ale w kolejnej dekadzie partia 
odbudowała swoją pozycję (23,4% głosów w 1984 r.), nominując jedynego w okresie 
powojennym premiera (P. Schlüter, 1982–1993). Tradycyjnym partnerem koalicyj-
nym KF pozostaje konserwatywno-liberalna Venstre. Partia przez lata kierowała swój 
apel przede wszystkim do przedsiębiorców, wyższej kadry urzędniczej i inteligencji, 
akcentując ochronę własności prywatnej, elastyczną politykę fi nansową i koniecz-
ność obniżenia podatków, funkcje państwa natomiast ograniczała wyłącznie do gwa-

32 W 1973 r. socjaldemokratyczni dysydenci utworzyli ugrupowanie Centrum-Demokraci.
33 Dane z ofi cjalnej strony internetowej partii: http://socialdemokraterne.dk (dostęp: 3 XII 

2009 r.). Jeszcze na początku XXI w. liczebność partii sięgała 70 tys. członków. Należy jednak 
pamiętać, iż SD nie dopuszczała nigdy afi liacji kolektywnej, jak podobne formacje w Norwegii czy 
Szwecji, choć jej powiązania z ruchem związkowym pozostają silne.
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rantowania pokoju społecznego. Stałym elementem programu duńskich konserwaty-
stów pozostaje również poparcie integracji europejskiej i aktywnej roli w NATO. KF 
jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej.

Grupę „partii historycznych” dopełnia druga duża formacja liberalna – Radykal-
na Lewica, powstała z rozłamu Venstrereformpartiet w 1905 r. Uzyskiwane przez 
nią wyniki wyborcze – co do zasady poniżej 10% głosów (z wyjątkiem przełomu lat 
60. i 70., kiedy jej poparcie sięgało 15%) – nie uzasadniają jej znaczenia na płasz-
czyźnie gabinetowej. Wynikało ono z centrowej pozycji w systemie, która czyniła 
z radykalnych liberałów cennego partnera koalicyjnego (tak dla SD, jak i dla partii 
niesocjalistycznych), nadając im rangę języczka u wagi, decydującego o powstaniu 
lub upadku rządów większych formacji. Od 1957 r. RV uczestniczyła aż 10 razy 
w układach koalicyjnych, i ten właśnie fakt używany jest jako jeden z podstawowych 
argumentów przeciw opisywaniu systemu duńskiego w kategoriach dwublokowości. 
Pierwotnie elektorat tej formacji stanowili drobni rolnicy, później miejskie warstwy 
średnie. Dziś Radikale jest przede wszystkim ugrupowaniem inteligencji34. Zmiana 
bazy społecznej po części wyjaśnia ewolucję programową dokonaną u progu XXI w. 
– z pozycji socjalliberalnych (połączenie prymatu wolności gospodarczej i aktyw-
nej roli państwa) w kierunku lewicowego radykalizmu, z silnym zaakcentowaniem 
wartości postmaterialnych, tj. ochroną środowiska i walką z wszelkimi przejawami 
dyskryminacji35. W ten sposób RV przestała spełniać funkcję „partii obrotowej”36. 
Pomimo wspomnianej reorientacji radykałowie w PE tradycyjnie zasiadają w ławach 
frakcji liberalnej.

System partyjny Danii stanowi fenomen z uwagi na funkcjonowanie w jego ra-
mach silnego wyborczo ugrupowania neopopulistycznego. Od 1973 r. taką rolę peł-
niła Partia Postępu, a u schyłku XX w. zastąpiła ją Duńska Partia Ludowa. Pierwsza 
z tych formacji zorganizowana została w 1972 r. wokół sprzeciwu wobec polityki po-
datkowej i żądań stopniowej likwidacji podatku dochodowego. Krytyka fi skalizmu 
stała się w ten sposób podstawą do kontestacji całej koncepcji państwa dobrobytu37. 
W latach następnych neoliberalny program był sukcesywnie uzupełniany o kolejne, 
nie do końca zresztą spójne kwestie, jak likwidacja struktur wojskowych i służb dy-
plomatycznych, redukcja administracji, deregulacja życia gospodarczego, zniesienie 
barier celnych i ograniczenie świadczeń na rzecz opieki społecznej, służby zdrowia, 
oświaty i kultury. Natychmiastowy sukces (drugi rezultat w wyborach do Folketin-
gu w 1973 r. i 1977 r. – odpowiednio 15,9% i 14,6% głosów) wynikał w znacznym 
stopniu z osobistej popularności założyciela partii – M. Glistrupa. Potwierdzają to 

34 A. Kubka pisze o powstaniu w Danii nowego podziału socjopolitycznego: „grupy o wysokim 
poziomie wykształcenia versus grupy słabo wykształcone”, a jego reprezentację stanowią odpo-
wiednio: RV i DF. Zob. A. Kubka, Partie polityczne…, op. cit., s. 132–133.

35 Partia postuluje np. wprowadzenie wysokich podatków ekologicznych. Przejęcie przez ra-
dykalnych liberałów (razem z socjalistami ludowymi) postulatów tzw. Nowej Polityki wyjaśnia 
słabość w systemie duńskim tradycyjnie reprezentujących ją ugrupowań proekologiczych.

36 A. Kubka, Partie polityczne…, op. cit., s. 167.
37 J. Jankiewicz, Nowa skrajna prawica w wybranych państwach Europy Zachodniej. Analiza 

porównawcza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 43.
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słabsze wyniki wyborcze po jego aresztowaniu za przestępstwa podatkowe (zale-
dwie 3,6% w 1984 r.). Aby zapobiec dalszej marginalizacji, FrP dokonała konwersji 
programowej, włączając do swojego apelu hasło ograniczenia imigracji na obszar 
Królestwa. Wkrótce ta właśnie kwestia stała się centralnym punktem ideologii partii. 
Mimo odbudowy zaufania elektoratu populistom nie udało się wejść do koalicji rzą-
dowej, choć byli tego bliscy pod koniec lat 80. W tym okresie zarysował się konfl ikt 
wewnętrzny, który w 1995 r. doprowadził do rozłamu. Opozycyjna wobec przywód-
cy tzw. „frakcja gołębi” z P. Kjærsgaard powołała Duńską Partię Ludową i w kolej-
nej elekcji do parlamentu w 1998 r. zdystansowała FrP (7,4% : 2,4% głosów), dopro-
wadzając do jej ostatecznego rozpadu. Nowa formacja zerwała z liberalną tradycją 
swej poprzedniczki i zaproponowała pozytywny program w dziedzinie państwa 
opiekuńczego, stając się dzięki temu bardziej atrakcyjną dla mniej zamożnej części 
społeczeństwa. Ten wyraźny zwrot ku centrum szedł jednak w parze z zaostrzeniem 
stanowiska wobec imigracji (postulat zmian ustawodawstwa imigracyjnego i azylo-
wego) oraz pogłębiania integracji europejskiej38 (jej przedstawiciele w PE grupują się 
we frakcjach eurosceptycznych – aktualnie: Europa Wolności i Demokracji). Nowy 
program został zaakceptowany przez Duńczyków – partia zyskała status trzeciej siły 
w Folketingu (12% głosów w 2001 r., 13,3% w 2005 i 13,9% w 2007) i nieformalne-
go partnera rządu liberalno-konserwatywnego. Mimo częstego określania FrP i DF 
mianem partii ultraprawicowych trudno zgodzić się na taką ich kwalifi kację. Są to 
raczej ugrupowania populistyczne, przyciągające tzw. elektorat niezadowolonych39, 
a ich anstysystemowość przejawia się w negowaniu poszczególnych aspektów po-
lityki establishmentu, bez kwestionowania samego mechanizmu demokratycznego.

W Danii nigdy większego znaczenia nie uzyskały formacje komunistyczne40, któ-
re zniknęły z parlamentu pod koniec lat 70. Ich miejsce zajęły ugrupowania nieod-
wołujące się do marksizmu. Najsilniejsze z nich to Socjalistyczna Partia Ludowa 
(Socialistisk Folkeparti, SF), powstała w 1959 r. po podziale Komunistycznej Par-
tii Danii (Danmarks Kommunistiske Parti, DKP). Jej popularność przypadła na lata 
80. (14,6% głosów w 1987 r., 13% w 1988), ale dziś, po prawie dwudziestoletnim 
regresie, można mówić o odbudowie zaufania elektoratu (13,9% w 2007 r.). Pod 
względem ideologicznym ludowi socjaliści lokują się na lewo od SD, podkreślając 
w swym apelu takie kwestie, jak prawa mniejszości, demokracja, opieka społeczna, 
globalizacja oparta na solidarności oraz feminizm i „zielona polityka”. Jej członko-
wie w Parlamencie Europejskim wchodzą w skład grupy Zjednoczona Lewica Euro-
pejska – Nordycka Zielona Lewica.

Z SF w 1967 r. wyłonili się Lewicowi Socjaliści (Venstresocialisterne, VS), pro-
pagujący radykalną wersję socjalizmu typu marksowskiego, przejawiającą się nie 

38 K. Pedersen, J. Ringsmose, From the Progress Party to Danish People’s Party – From Pro-
test Party to Government Supporting Party, http://www.essex.ac.uk (dostęp: 17 XI 2009 r.).

39 R. Herbut, Partie dalekiej prawicy w Europie Zachodniej [w:] E. Olszewski (red.), Dok-
tryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 110.

40 Jednorazowy sukces w postaci 12,5% głosów w wyborach 1945 r. traktować należy jako 
ewenement związany z nastrojami zwycięstwa nad faszyzmem.
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tylko w apelu wyborczym, ale też w metodach działania (np. kolektywne formy 
kierownictwa)41. Utrata skromnej reprezentacji parlamentarnej skłoniła tę grupę do 
podjęcia w 1989 r. współpracy z DKP i Socjalistyczną Partią Robotniczą (Socialistisk 
Arbejderparti), która zaowocowała powołaniem dwa lata później Listy Jedności – So-
juszu Czerwono-Zielonego (Enhedslisten – De Rød-Grønne, EL). Wspólny program 
defi niują hasła: antykapitalizmu, ekosocjalizmu, antyreligijności i eurosceptycyzmu. 

Duńskie społeczeństwo wykazuje trwałe przywiązanie do wartości liberalnych 
i umiarkowanej ideologii, dlatego centrum spektrum politycznego zawsze wypełnia-
ły drobne ugrupowania, rzadko wykazujące trwałość w dłuższym okresie. Taki wy-
móg spełniała przez lata formacja Centrum-Demokraci, powstała wskutek rozłamu 
w SD w 1973 r. i reprezentowana w Folketingu nieprzerwanie do 2001 r. (w 2008 r. 
została rozwiązana). Znaczenie tego stronnictwa potwierdzał udział w koalicjach rzą-
dowych, tworzonych tak przez prawicę (1982–1988) jak i SD (1993–1996). Podobne 
uwagi odnieść można do Chrześcijańskich Demokratów (Kristendemokraterne, 
KD; do 2003 r. Chrześcijańska Partia Ludowa Kristeligt Folkeparti), którzy opuścili 
parlament w 2005 r. Ich pozycja na tle podobnych partii w pozostałych krajach re-
gionu była słaba, choć w latach 1982–1988 i 1993–1994 uczestniczyli w gabinetach 
koalicyjnych (najpierw centroprawicowych, potem centrolewicowym). Przedstawi-
cielem bieguna centrowego w Folketingu jest od 2007 r., utworzony jako reakcja na 
wzrost siły DF, Nowy Sojusz (Ny Alliance, NA), funkcjonujący obecnie pod nazwą 
Sojusz Liberalny (Liberal Alliance, LA). Wśród bardzo wielu partii nieobecnych 
w parlamencie wymienić należy: Partię Sprawiedliwości (Danmarks Retsforbund), 
która uczestniczyła w gabinetach socjalistycznych w latach 1957–1960, euroscep-
tyczny Ludowy Ruch przeciwko UE (Folkebevægelsen mod EU) oraz Partię Szlez-
wiku (Schleswigsche Partei), reprezentującą mniejszość niemiecką. Na terytoriach 
autonomicznych Królestwa funkcjonują odrębne ugrupowania polityczne.

* * *

Fragmentaryzacja duńskiej sceny politycznej oraz brak tradycji formowania trwa-
łych koalicji czy bloków uzasadnia praktykę powoływania gabinetów mniejszościo-
wych. Po 1945 r. tylko trzykrotnie udało się utworzyć rząd popierany przez więk-
szość parlamentarną (w latach 1957–1960, 1968–1971 i 1993–1994)42. Nie oznacza 
to jednak z góry niestabilności takich gabinetów, ponieważ właśnie rozproszenie 
systemu partyjnego pozwala liczyć na poparcie formacji opozycyjnych dla poszcze-
gólnych propozycji i opierać się na strategii uzyskiwania większości „od przypadku 
do przypadku”43.

41 M. Grzybowski, System partyjny…, op. cit., s. 54.
42 I. Bokszczanin, Rząd Królestwa Danii [w:] E. Zieliński, I. Bokszczanin, Rządy w państwach 

Europy, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005, s. 83.
43 G. Smith, Życie polityczne w Europie Zachodniej, tłum. L. Dorn, Puls Publications Ltd., 

London 1992, s. 376.
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Dodatkowy wyróżnik egzekutywy w Danii stanowi połączenie mniejszościowe-
go charakteru rządów z formułą koalicyjną. To ostatnie zjawisko dotyczy w równej 
mierze gabinetów lewicowych, jak i prawicowych, występowało bowiem w latach: 
1950–1953, 1957–1964, 1968–1971, 1978–1979 i nieprzerwanie od 1982 r.44 Mimo 
tak kruchej konstrukcji w ostatnim okresie mówić można o coraz większej stabilno-
ści duńskiego systemu. Najdobitniej potwierdza ją wydłużenie kadencji Folketingu, 
która w latach 90. zbliżyła się do wymiaru ustawowego. Nie bez znaczenia pozostaje 
również silna pozycja przywódców partyjnych, piastujących urząd premiera przez 
dłuższy okres – w ostatnim ćwierćwieczu XX w. Dania miała tylko trzech szefów 
gabinetu45.

W 35 powołanych po wojnie rządach partycypowało w sumie siedem ugrupowań. 
Wzrost formatu systemu partyjnego nie przełożył się więc na zmianę formuły gabi-
netowej, co więcej, od lat 90. nie objęła ona żadnej partii niereprezentowanej wcześ-
niej w ramach egzekutywy46. Najczęściej inicjatywa przypadała Socjaldemokratom 
(19 razy), natomiast formacje komunistyczne i skrajnie prawicowe były (i nadal są) 
izolowane w procesie przetargów koalicyjnych. Polityczny profi l gabinetów zdeter-
minowany został przez dominujący w przestrzeni rywalizacji partyjnej tradycyjny 
podział socjoekonomiczny47. Znajduje on swój wyraz w próbie zgrupowania stron-
nictw w ramach bloku socjalistycznego i niesocjalistycznego (mieszczańskiego)48. 
Próba taka jednak napotyka dziś na spore trudności. W okresie 1966–1973 ukształ-
tował się bowiem trzeci „obrotowy” blok, skupiający formacje centrowe, otwarte na 
współpracę koalicyjną z jedną i drugą stroną oraz mniej lojalne wobec dotychczaso-
wych partnerów49. Nie oznacza to wcale, że podział lewica–prawica stracił na zna-
czeniu; mimo kilku przypadków przełamania dwublokowości (jak egzotyczna koali-
cja SD i V w latach 1978–1979) partie wciąż wykazują przywiązanie do tradycyjnych 
wzorów współpracy. Bloki nie są więc „zamrożone”, ale elastyczne i sfragmentary-
zowane, tworząc się i odtwarzając w procesie targów koalicyjnych. Liderzy partyjni 
zwykli zresztą odwoływać się do nich w kampanii wyborczej w celu przypomnienia 
wyborcom o tradycyjnej lojalności50.

Od lat 60. ugrupowania lewicowe zdobywały łącznie niewielką przewagę wybor-
czą (8–12%). Systemowa zmiana dokonana w 2001 r. polegała na zgromadzeniu po 

44 A. Kubka, Partie polityczne…, op. cit., s. 179.
45 Ibidem, s. 181.
46 A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne…, op. cit., s. 283.
47 Zdaniem niektórych autorów w Danii można mówić o jednowymiarowej przestrzeni rywali-

zacji, co uzasadnia nieobecność w parlamencie partii reprezentujących podział centrum–peryferie 
oraz kwestie wchodzące w zakres tzw. Nowej Polityki. Inni, podkreślając wielowymiarowy cha-
rakter, koncentrują się na nowym podziale: według polityki wartości. Pisze o tym A. Kubka, Partie 
polityczne…, op. cit., s. 167–168.

48 Tym bardzo popularnym w nauce skandynawskiej określeniem posługuje się M. Grzybow-
ski. Zob. idem, Systemy polityczne…, op. cit., s. 341.

49 Sytuację tę defi niuje określenie: „współpracujących bloków”. A. Kubka, Partie polityczne…, 
op. cit., s. 163.

50 A. Heidar, Parties and Party System…, op. cit., s. 56–57.
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raz pierwszy bezwzględnej większości przez blok prawicowy, co dało podstawę do 
utworzenia rządu bez konieczności szukania poparcia mniejszych formacji centro-
wych51. Można to odczytywać jako symptom powrotu systemu partyjnego Danii do 
tradycyjnej rywalizacji dwublokowej, choć fakt jego rozdrobnienia i obecność dwu-
stronnej opozycji będzie dla takiego procesu poważną przeszkodą. Warto również 
zwrócić uwagę na deradykalizację formacji neopopulistycznej, która daje podstawy 
do przypuszczeń na temat przełamania jej izolacji w negocjacjach z ugrupowaniami 
konserwatywnymi.

Wykaz skrótów: 

CD – Centrumdemokraterne, Centrum-Demokraci
DF – Dansk Folkeparti, Duńska Partia Ludowa
DKP – Danmarks Kommunistiske Parti, Komunistyczna Partia Danii
EL – Enhedslisten – De Rød–Grønne, Lista Jedności – Sojusz Czerwono-Zielony
FrP – Fremskridtpartiet, Partia Postępu
KF – Det Konservative Folkeparti, Konserwatywna Partia Ludowa
KD – Kristendemokraterne, Chrześcijańscy Demokraci
LA – Liberal Alliance, Sojusz Liberalny
NA – Ny Alliance, Nowy Sojusz
RV – Det Radikale Venstre, Radykalna Lewica
SD – Socialdemokratiet, Socjaldemokracja
SF – Socialistisk Folkeparti, Socjalistyczna Partia Ludowa
V – Venstre – Danmarks Liberale Parti, Duńska Partia Liberalna – Venstre
VS – Venstresocialisterne, Lewicowi Socjaliści

51 A. Kubka, Partie polityczne…, op. cit., s. 103.
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