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SYSTEM PARTYJNY HOLANDII

I. Uwarunkowania systemu partyjnego

Korzeni holenderskiego systemu partyjnego należy szukać w przemianach społecz-
nych w XVI w. Na kształtujące się w wyniku reformacji podziały religijne nało-
żyły się walki stronnictw holenderskich, przeważnie protestanckich, z hiszpańską 
okupacją. Zwycięstwo protestantów doprowadziło do wieloletniej dyskryminacji 
katolików w sferze kulturowej, ekonomicznej i politycznej, czego dowodem było 
ograniczenie dostępu do stanowisk w administracji publicznej i likwidacja katoli-
ckiej hierarchii kościelnej. Reformacja i rewolucja narodowa doprowadziły do stop-
niowego wykształcania się w Holandii społeczeństwa podzielonego na trzy odrębne 
segmenty: ortodoksyjny fi lar protestancki, fi lar rzymskokatolicki oraz narodowo-
-liberalno-świecki (często nazywany algemene, czyli sektorem ogólnym, w którego 
skład wchodzili zwolennicy luźnego związku z religią, zazwyczaj identyfi kujący się 
z konkretnym wyznaniem, ale nie kierujący się nim w swoim postępowaniu)1. 

Okres krystalizowania się systemu fi larowego przypadł na drugą połowę XIX w. 
Podziałowi społeczeństwa według kryteriów religijnych podporządkowane zosta-
ły niemal wszystkie dziedziny życia. W ramach każdego z fi larów tworzone były 
związki zawodowe, instytucje lecznicze, towarzystwa dobroczynne, kluby sportowe, 
szkoły, szpitale, domy pomocy itp.2 Na utrwalenie tego systemu miało wpływ wiele 
czynników, m.in. dążenie każdego z Kościołów do ochrony wiernych przed wpływa-
mi innych religii czy idei. Również przywódcy polityczni uznawali zorganizowanie 
zwolenników na podstawie wyznania za instrument utrwalenia i umocnienia swoich 

1 Jak wskazują S.M. Lipset i S. Rokkan, Holandia stanowi najlepszy przykład zinstytucjonali-
zowanej segmentacji. Stąd w nauce upowszechnienie się holenderskiego terminu Verzuiling, który 
oznacza tendencję do wytwarzania pionowych sieci stowarzyszeń oraz instytucji mających zapew-
nić maksimum lojalności każdemu Kościołowi. Jednocześnie ich zadaniem była ochrona własnych 
zwolenników przed jakimikolwiek kontaktami z innymi grupami. S.M. Lipset, S. Rokkan, Cleav-
age Structures, Party Systems, and Voter Alignments [w:] P. Mair (ed.), The West European Party 
System, Oxford University Press, New York 1990, s. 103. 

2 A.C. Zijderveld, Pillarization and Pluralism [w:] Ch.G.A. Bryant, E. Mokrzycki (eds), De-
mocracy, Civil Society and Pluralism in Comparative Perspective: Poland, Great Britain and the 
Netherlands, IFiS Publishers, Warszawa 1995, s. 387.
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wpływów. Nawet wspólne występowanie członków różnych fi larów w wybranych 
kwestiach nie prowadziło do zacierania różnic w społeczeństwie holenderskim. Dla 
przykładu wspólnej walce katolików i protestantów o równouprawnienie i subsydio-
wanie przez państwo prywatnych szkół religijnych towarzyszyło przekonanie o ko-
nieczności oddzielenia od siebie dzieci różnych wyznań3. 

Podział społeczeństwa na fi lary rzutował bezpośrednio na skład polityczny par-
lamentu. Przekształcenie w 1848 r., na mocy nowelizacji konstytucji holenderskiej 
z 1814 r., Stanów Generalnych w organ przedstawicielski stało się pierwszym im-
pulsem do tworzenia klubów parlamentarnych. Obowiązująca do dziś konstytucja do 
zmian w 1848 r. dawała praktycznie absolutną władzę królowi, nie stwarzała więc 
korzystnych warunków do rozwoju systemu parlamentarnego, sprzyjającego instytu-
cjonalizacji partii politycznych. Zmiana w ustawie zasadniczej wpłynęła korzystnie 
na rozwój ugrupowań, które reprezentowały kilka kierunków politycznych, w tym 
liberalizm, konserwatyzm oraz ortodoksyjny protestantyzm i katolicyzm. W pierw-
szym okresie działalności organu przedstawicielskiego deputowani nie grupowali się 
jednak jeszcze w określonych frakcjach, a określanie ich liberałami czy konserwa-
tystami nawiązywało bardziej do ich przekonań niż przynależności do konkretnej 
grupy. Zarówno konserwatyści, jak i liberałowie reprezentowali interesy najbogat-
szej burżuazji. Pierwsi dążyli do zachowania silnej władzy królewskiej, niezależnej 
od parlamentu, a drudzy do wprowadzenia rządów parlamentarnych z ograniczoną 
władzą monarchy. W przeciwieństwie do konserwatystów i liberałów kluby (a póź-
niej partie) religijne miały charakter „pionowy”, gdyż jednoczyły ludzi z różnych 
klas społecznych. Formacje te wraz z konserwatystami określane były w warunkach 
holenderskich jako prawicowe, liberałowie zaś jako lewica4. 

Jako pierwsza utworzona została w 1897 r. Partia Antyrewolucyjna (Anti-Revo-
lutionaire Partij, ARP), reprezentująca ruch ortodoksyjnych protestantów5. Jej przy-
wódcą politycznym był Abraham Kuyper, który formułując swą antytezę o przeciw-
stawieniu wierzących niewierzącym, określił na wiele lat ideową treść programów 
protestanckich partii politycznych w Holandii. W tym samym czasie doszło do zała-
mania współpracy katolików z liberałami, opartej na postulacie zrównania wszyst-
kich wyznań i oddzielenia Kościoła od państwa. W 1885 r. powstała zróżnicowana 
wewnętrznie Unia Liberalna (Liberale Unie, LU), dominująca na scenie partyjnej 
z końcem XIX w. Społeczność pozawyznaniową reprezentowała również Partia So-
cjaldemokratyczna (Sociaal Democratische Arbeiders Partij, SDAP), utworzona 
w 1894 r. Najdłużej swojego reprezentanta w parlamencie w postaci partii politycz-
nej nie mieli katolicy. Dopiero apel biskupów katolickich doprowadził do tworzenia 

3 Połowiczne rozwiązanie kryzysu oświatowego ustawą z 1889 r. w postaci obowiązku subsy-
diowania szkół prywatnych przez państwo w tym samym stopniu co publicznych sprawiło, iż spór 
o szkoły powracał z różnym natężeniem aż do końca pierwszej wojny światowej. Zob. szerzej: 
J. Balicki, M. Bogucka, Historia Holandii, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–
–Łódź 1989, s. 329–331.

4 Ibidem, s. 330.
5 Ugrupowanie to występowało przeciwko ideałom Rewolucji Francuskiej, stąd przyjęta nazwa 

– antyrewolucjoniści.
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po 1870 r. pierwszych katolickich związków wyborczych. Do założenia katolickiego 
ugrupowania doszło w 1926 r., kiedy powstała Rzymsko-Katolicka Partia Narodowa 
(Rooms-Katholieke Staatspartij, RKSP)6. 

Już w pierwszych latach działalności dla holenderskich ugrupowań charaktery-
styczne były liczne rozłamy i secesje. Działania te cechowała często pochopność 
w podejmowaniu decyzji, a następnie duże trudności w likwidacji ich skutków7. We-
wnętrzne spory dotknęły szczególnie LU, w której wielokrotnie dochodziło do po-
działów, m.in. w 1891 i 1901 r. Rozłamu nie udało się uniknąć również ARP – część 
jej działaczy współtworzyła w 1908 r. nowe ugrupowanie o nazwie Unia Chrześci-
jańsko-Historyczna (Christelijk Historische Unie, CHU). Zawarte w 1917 r., mimo 
dużej różnorodności na scenie politycznej Holandii, porozumienie kończące spór 
szkolny, a także wprowadzające powszechność prawa wyborczego opartego na zasa-
dzie proporcjonalności stało się dowodem na możliwość rozwiązywania wszystkich 
problemów politycznych na drodze rokowań i porozumień. Osiągnięty w ten sposób 
kompromis, którego stronami były właściwie jedynie partie polityczne, bez angażo-
wania szerszych grup społecznych, utrwalił segmentowy charakter społeczeństwa 
holenderskiego. Zbliżona wielkość każdego z fi larów stanowiła skuteczną blokadę 
przeciwko ewentualnej przewadze jednego z nich, a przez to próbie narzucenia pozo-
stałym społecznościom swoich przekonań religijnych czy związanych z tym preferen-
cji moralnych, ideologicznych bądź politycznych8. Aż do lat 60. żadne z ugrupowań 
nie było w stanie zdobyć większości w parlamencie, co prowadziło do zawiązywania 
różnorodnych koalicji rządowych, często określanych mianem „małżeństwa z rozsąd-
ku” ze względu na rozbieżność ideową i programową koalicjantów. Najważniejsze de-
cyzje polityczne podejmowane były przez członków tzw. Wielkiej Piątki, niezależnie 
od tego, które z ugrupowań współtworzyły rząd. W skład Wielkiej Piątki wchodziły 
partie wyznaniowe oraz Partia Liberalna i Partia Socjaldemokratyczna. 

 W latach 60. holenderski system partyjny dotknęło zjawisko związane z odmra-
żaniem podziałów socjopolitycznych. Partie stały się tylko jednym z elementów od-
działywania społeczeństwa na życie publiczne. Przez dwie dekady odnotowywano 
wyraźny spadek poparcia dla głównych partii, szczególnie wyznaniowych. Stosun-
kowo stabilną pozycję miały jedynie Partia Pracy (Partij van de Arbeid, PvdA), utwo-
rzona w 1946 r. w wyniku połączenia kilku ugrupowań, m.in. SDAP, oraz ciesząca 
się coraz większym zainteresowaniem Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokra-
cji (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD), będąca jedną z mutacji kilku 
wcześniejszych partii liberalnych. W latach 1946–1971 holenderski system partyjny 
można było określić mianem systemu ekstremalnie wielopartyjnego z dwiema głów-

6 Zob. szerzej: A. Głowacki, Królestwo Holandii, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 
1984, s. 100–104.

7 O rozłamowości jako charakterystycznej cesze holenderskich ugrupowań świadczyć może 
powiedzenie: „Dwóch Holendrów – to para, trzech – to religia, a czterech – to partia polityczna”. 
Cyt. za: J. Balicki, M. Bogucka, Historia…, op. cit., s. 325.

8 A. Kulig, System partyjny Holandii [w:] M. Grzybowski, A. Zięba (red.), Współczesne syste-
my partyjne wybranych państw europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 1996, s. 89–90.
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nymi partiami – Partią Katolików (Katholieke Volkspartij, KVP, będącą kontynuator-
ką RKSP) oraz Partią Pracy. W okresie tym więcej niż pięć partii zdobywało ponad 
3% głosów, a przeciętny stosunek liczby mandatów pierwszej partii do drugiej nie 
przekraczał poziomu 1,6, a partii drugiej do trzeciej 1,8. Największe partie zdobywa-
ły w tym czasie łącznie od 55 do 75% mandatów, ale żadna z nich nie była w stanie 
uzyskać absolutnej większości9. 

Dzięki obniżeniu granicy czynnego prawa wyborczego z czasem na atrakcyjności 
zaczęły zyskiwać mniejsze lub nowe ugrupowania, głoszące często idee wpisujące 
się w ruch Nowej Lewicy. Zmiany pojawiające się w holenderskim systemie par-
tyjnym w latach 70. wynikały w znacznej mierze z procesów zachodzących w spo-
łeczeństwie, przede wszystkim sekularyzacji życia publicznego i dekonfesjonaliza-
cji zachowań wyborczych. Reakcją ugrupowań wyznaniowych na te zjawiska było 
stworzenie w 1980 r. jednej formacji – Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego 
(Christen-Democratisch Appèl, CDA). Do rangi znaczącej siły politycznej urosło 
również założone w 1966 r. ugrupowanie Demokraci 66 (Democraten 66, D 66), 
w ramach którego swoją aktywność przejawiały przede wszystkim kręgi intelektu-
alne, głównie z Amsterdamu10. Pod koniec lat 70. nastąpiła stabilizacja w systemie 
partyjnym, a stronnictwa polityczne przyzwyczaiły się do funkcjonowania w nowych 
warunkach. Od 1977 do 1993 r. holenderska wielopartyjność miała charakter umiar-
kowany z równowagą pomiędzy partiami, co oznaczało, iż jedynie od trzech do pię-
ciu ugrupowań uzyskiwało poparcie powyżej 3% i nie było dużej rozpiętości pomię-
dzy kilkoma głównymi ugrupowaniami w zakresie liczby posiadanych mandatów11.

II. Charakterystyka współczesnego systemu partyjnego

Na początku lat 90. XX w. nastąpiła zmiana w systemie partyjnym, polegająca przede 
wszystkim na wzroście popularności mniejszych ugrupowań, często koncentrujących 
swoją działalność na jednym zagadnieniu. Od 1994 r. system partyjny ponownie przy-
brał formę ekstremalnej wielopartyjności, z dominującymi w nim trzema ugrupowa-
niami: CDA, PvdA i VVD. Przy stałej tendencji ugrupowań holenderskich do roz-
łamów i secesji, w warunkach proporcjonalnego systemu wyborczego w wyborach 
do Drugiej Izby Stanów Generalnych (Tweede Kamer der Staten-Generaal) udział 
bierze przynajmniej kilkanaście ugrupowań (w latach 1981–2006 średnio 23 partie), 
z czego zaledwie kilka ma realne szanse na zdobycie mandatów. Zasadniczy szkielet 
systemu partyjnego tworzą CDA, PvdA i VVD, które w różnych konfi guracjach for-

9 W. Sokół, Charakterystyka współczesnych systemów partyjnych wybranych państw [w:] 
W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i prak-
tyki politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 352.

10 Zob. szerzej: A. Kulig, System…, op. cit., s. 91–109.
11 W. Sokół, Charakterystyka…, op. cit., s. 352.
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mują rządy koalicyjne. Cechą charakterystyczną systemu holenderskiego jest fakt, iż 
nie występują w nim w ogóle rządy jednopartyjne, a stanowisko premiera nie zawsze 
powierza się przedstawicielowi najsilniejszej partii12. Uczestniczące w koalicjach 
rządowych partie nie biorą na siebie odpowiedzialności za politykę rządu, czego do-
wodem jest częsty brak poparcia ze strony pojedynczych deputowanych lub całych 
frakcji dla projektów rządowych. Natomiast ugrupowania opozycyjne nie stawiają 
sobie za cel obalenia rządu, wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy gabinet pozba-
wiony zostanie poparcia ze strony jednej z silniejszych partii koalicyjnych. Cechą 
charakterystyczną holenderskiego systemu politycznego jest również stosunkowo 
długi okres konstruowania rządu (około dwóch miesięcy), prowadzący jednak do 
jego dużej trwałości i stabilności13. 

Czynnikiem utrwalającym holenderską wielopartyjność w takim kształcie jest 
obowiązujący od 1917 r. proporcjonalny system wyborczy, bez rzeczywistego progu 
wyborczego. Ogólną liczbę głosów oddanych na wszystkie ugrupowania w całym 
państwie dzieli się przez 150 – liczbę miejsc w Drugiej Izbie Stanów Generalnych. 
Otrzymany wynik stanowi minimum głosów potrzebnych do uzyskania mandatu do 
Drugiej Izby. Każde z ugrupowań otrzymuje tyle miejsc, ile razy w oddanej na niego 
liczbie głosów występuje wielokrotność tego minimum. Pozostałe po takim podziale 
miejsca rozdziela się, dzieląc liczbę głosów oddanych na poszczególne partie przez 
liczbę przyznanych już mandatów. Partia, która uzyskuje największy iloraz, otrzy-
muje pierwszy po podziale mandat. Kolejno znów dokonuje się podziału liczby uzy-
skanych głosów przez liczbę przyznanych mandatów. Pozostałe miejsca w Drugiej 
Izbie, aż do ich wyczerpania, zdobywają ugrupowania mające największe ilorazy14. 
W takim systemie wyborczym wyborcy oddają swój głos faktycznie na partie, a nie 
na poszczególnych kandydatów, stąd duże znaczenie ma pozycja kandydata na liście, 
albowiem to ona w większości przypadków decyduje o tym, kto otrzyma mandat. 
Kolejność kandydatów na liście zależy wyłącznie od partii i jej liderów. 

Regulacja konstytucyjna dotycząca wyborów, a szczególnie określenie ich pro-
porcjonalnego charakteru (art. 53), przesądza o pośrednim uznaniu przez ustawę 
zasadniczą partii politycznych. Proporcjonalna metoda obliczania głosów przyznaje 
duże znaczenie listom partyjnym. Koniecznym warunkiem jest więc istnienie stron-
nictw politycznych15. W konstytucji holenderskiej brak jest bezpośrednich przepisów 
o partiach. Regulacje odnoszące się do partii mają ogólny i bardzo lakoniczny cha-
rakter, co wynika z charakteru aktu prawnego, jakim jest ustawa zasadnicza. Określo-
ne w konstytucji (art. 8) prawo do stowarzyszania się oznacza prawo do zakładania 

12 W historii systemu partyjnego Holandii jedynie dwukrotnie, w każdym przypadku tylko przez 
trzy miesiące, funkcjonowały dwupartyjne gabinety mniejszościowe. A. Antoszewski, R. Herbut, 
Socjaldemokracja w Europie Zachodniej. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 145.

13 A. Głowacki, System konstytucyjny Holandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 55. 
14  Konstytucja Holandii, tłum. i wstęp A. Głowacki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, 

s. 15–16.
15 A. Ławniczak, Finansowanie partii politycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, 

s. 23.
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partii, albowiem holenderskie stronnictwa polityczne traktowane są jak wszystkie 
stowarzyszenia i działają na podstawie ustawy o tychże podmiotach16. W historii 
Holandii nigdy nie została uchwalona odrębna ustawa o partiach politycznych – ist-
nieją w prawodawstwie jedynie pojedyncze regulacje ich dotyczące. Ugrupowania, 
jak wszystkie stowarzyszenia, powinny przestrzegać ustaw, np. tych, które odnoszą 
się do zgromadzenia członków i delegatów oraz wyboru zarządu. Od 1998 r. działal-
ność niektórych partii może zostać zakazana. Dzieje się tak w sytuacji, gdy forma-
cja zagraża porządkowi publicznemu, np. poprzez wzniecanie nienawiści przeciwko 
mniejszościom. W ten sposób w 1998 r. została zakazana i ścigana jako organizacja 
przestępcza Partia Centrum 1986 (Centrumpartij 1986, CP’86), odwołująca się do 
ideologii nazistowskiej17. 

Do 1998 r. nie istniało w Holandii bezpośrednie fi nansowanie partii ze środków 
państwowych. Powodowało to, iż ugrupowania zawdzięczały swoim członkom 
70–80% dochodów. W niektórych ugrupowaniach oprócz zwykłych składek człon-
kowskich występują nadzwyczajne składki członkowskie, np. utworzony przez PvdA 
tzw. fundusz szczegółowy. Osoby zawdzięczające partii wybór na takie stanowiska, 
jak rajca miejski, senator, burmistrz, członek rady prowincjonalnej, radny gminny, 
królewski komisarz, parlamentarzysta, minister czy sekretarz stanu, obowiązane były 
wpłacać na ten fundusz 2% zarobków. Pieniądze uzyskane w ten sposób zwolnione 
były od podatku. W pozostałych partiach holenderskich składki specjalne miały wy-
łącznie dobrowolny charakter. Pośrednie fi nansowanie partii ze środków publicznych 
polegało natomiast na przekazywaniu środków na związane z ugrupowaniami insty-
tucje zajmujące się działalnością badawczą i kształceniową w celu wychowania poli-
tycznego i pracy z młodzieżą. Te państwowe dotacje miały charakter funduszy celo-
wych i przysługiwały instytucjom, których stronnictwa były reprezentowane w izbie 
niższej parlamentu. Wysokość dotacji zależała od liczby mandatów zdobytych przez 
partię powiązaną z daną instytucją. Organizacje współpracujące z centralami partii 
realizowały często zadania wyznaczone przez ich kierownicze organy18. W 1998 r. 
parlament uchwalił dodatkowe, tym razem bezpośrednie fi nansowanie partii z bu-
dżetu państwa. Dotacje przyznawane są wszystkim partiom, których reprezentanci 
zasiadają przynajmniej w jednej z izb parlamentu. Przyznawana kwota zależna jest 
od liczby posiadanych przez stronnictwa mandatów. W 1998 r. ugrupowania uzyska-
ły do podziału około 4 mln euro, w 2000 r. – około 7,5 mln euro, co stanowiło 26% 
wszystkich dochodów ugrupowań. W tym samym roku dochód ze zwykłych składek 
wyniósł ponad 13 mln euro, co stanowiło ponad 46% dochodów, a ze składek spe-
cjalnych – ponad 3,5 mln euro (12,5% dochodów)19. 

16 Konstytucja…, op. cit., s. 34 i 44.
17 P. Lucardie, Das Parteiensystem der Niederlande [w:] O. Niedermayer, R. Stöss, M. Haas 

(Hrsg.), Die Parteiensysteme Westeuropas, VS Verlag Für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, 
s. 341.

18 A. Ławniczak, Finansowanie…, op. cit., s. 48–50 i 101.
19 Największy dochód ze specjalnych składek członkowskich uzyskała Partia Socjalistyczna – 

ponad 1,7 mln euro, co stanowiło ponad 47% wszystkich dochodów tego ugrupowania. Z tytułu 
składek specjalnych dochodów nie uzyskuje kilka ugrupowań, w tym VVD. O fi nansowaniu ho-
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Tabela 14. Wyniki wyborów do holenderskiej Izby Drugiej Stanów Generalnych z 22 listopada 2006 r.

Partia Głosy Mandaty

Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) 26,51% 41
Partia Pracy (PvdA) 21,19% 33
Partia Socjalistyczna (SP) 16,58% 25
Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) 14,67% 22
Partia Wolności (PVV) 5,89% 9
Zielona Lewica (GL) 4,60% 7
Unia Chrześcijan (CU) 3,97% 6
Demokraci 66 (D 66) 1,96% 3
Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) 1,83% 2
Zreformowana Partia Polityczna (SGP) 1,56% 2
Inne 1,21% 0

Źródło: Tweede-Kamerverkiezingen – 22 november 2006, http://www.nlverkiezingen.com (dostęp: 10 IX 2009 r.). 

Mimo braku silnego i bezpośredniego formalnego umocowania partii politycz-
nych w prawodawstwie holenderskim w postaci odrębnej ustawy o partiach poli-
tycznych to właśnie frakcje partyjne, zwłaszcza dużych ugrupowań, uważane są za 
szczególnie istotne ośrodki podejmowania decyzji politycznych – dużo ważniejsze 
niż komisje parlamentarne. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu, iż w Ho-
landii dopiero od niedawna ugruntował się system rozpatrywania spraw w komi-
sjach parlamentarnych. Szefem komisji jest z reguły przewodniczący frakcji partyj-
nej w Drugiej Izbie Stanów Generalnych. W ostatnich latach zaobserwowano jednak 
przesunięcie centrum władzy i wpływów w ugrupowaniach od frakcji parlamentarnej 
w kierunku stanowisk rządowych. Cechą holenderskich ugrupowań jest przewidzia-
ny w statutach zakaz łączenia funkcji, powodujący, iż przewodniczący często nie jest 
deputowanym ani członkiem rządu, co prowadzić może do konfl iktów20. 

Spośród 74 partii zarejestrowanych przez Komisję Wyborczą (rejestracja nazwy 
partii) przed wyborami do Drugiej Izby Stanów Generalnych w 2006 r., jedynie 
26 ugrupowań zgłosiło swoje listy z kandydatami, a 24 wzięły udział w wyborach21. 

lenderskich ugrupowań zob. szerzej: R.B. Andeweg, H.R.B.M. Kummeling, Herijking Wet subsi-
diëring politieke partijen, http://www.minbzk.nl (dostęp: 19 XII 2009 r.). 

20 A. Głowacki, System…, op. cit., s. 18–19.
21 W 2006 r. Komisja Wyborcza zarejestrowała największą w historii liczbę ugrupowań. Dla 

porównania w 2003 i 2002 r. do rejestru wpisanych zostało 45 ugrupowań, z czego 18 wzięło udział 
w wyborach; w 1998 r. wpisu dokonało 50 partii, a 23 wystartowały w wyborach; w 1994 r. Komi-
sja wpisała 38 partii, w wyborach udział wzięło 26. W 2006 r. szczególne społeczne kontrowersje 
wzbudziła rejestracja utworzonej w tym samym roku Partii na rzecz Miłości Bliźniego, Wolności 
i Różnorodności (Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, PNVD). Annual Report 2006, 
http://www.kiesraad.nl (dostęp: 15 IX 2009 r.). W swoim programie ugrupowanie domaga się: 
całkowitego rozdziału Kościoła i państwa; likwidacji instytucji małżeństwa; legalizacji miękkich 
narkotyków od 12. roku życia i twardych od 16. roku życia; obniżenia granicy wieku legalnego 
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W wyniku przeprowadzonych pod koniec 2006 r. wyborów możliwe były różne 
konfi guracje partyjne gabinetu, począwszy od lewicowych, aż po prawicowe. Pod 
uwagę brany był jednak jedynie układ centrolewicowy. W pierwszej fazie negocja-
cji nad składem partyjnym nowego gabinetu udział brały CDA, PvdA i Partia So-
cjalistyczna (Socialistische Partij, SP). Projekt ten został jednak odrzucony przez 
SP i CDA. Ostatecznie po dwumiesięcznych pracach powstał rząd koalicyjny CDA, 
PvdA i Unii Chrześcijan (ChristenUnie, CU), dysponujący poparciem 80 deputowa-
nych w Izbie Drugiej. Odrzucenie współpracy SP i CDA wynikało w znacznej mierze 
z wyraźnych różnic ideologicznych występujących między partiami. 

Utworzony w 1980 r. Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (Christen-De-
mocratisch Appèl, CDA) jest ugrupowaniem o profi lu chrześcijańsko-demokratycz-
nym, ale nie utrzymuje bliskich relacji z Kościołami katolickim czy protestanckim. 
W swoim programie postuluje rozwój państwa opartego na subsydiarności oraz 
współpracy różnorodnych instytucji i organizacji, Kościołów, związków i stowarzy-
szeń. Odwołując się do tradycyjnych wartości, głosi potrzebę zaostrzenia restrykcji 
wobec prostytucji, aborcji i eutanazji. Od swojego powstania ugrupowanie cieszy się 
poparciem około 25% wyborców, co przekłada się na około 40 mandatów w Izbie 
Drugiej. CDA była partią rządzącą (jako część koalicji) od 1980 do 1994 r. i jest nią 
ponownie od 2002 r. Obecnie współtworzy rząd w koalicji z PvdA i CU, którego 
premierem jest lider CDA – Jan Peter Balkenende22. Od 2009 r. pięciu reprezentan-
tów partii w Parlamencie Europejskim (PE) należy do Europejskiej Partii Ludowej 
(Chrześcijańscy Demokraci). 

Ugrupowaniem stanowiącym jeden z głównych elementów holenderskiego sy-
stemu partyjnego jest lewicowa Partia Pracy (Partij van de Arbeid, PvdA). Zało-
żona w 1946 r. jako bezpośrednia sukcesorka m.in. SDAP, przez większość okresu 
powojennego wywierała znaczny wpływ na kształt decyzji państwowych, wchodząc 
w skład koalicji rządowych bądź współtworząc opozycję. Łącznie przez ponad 35 lat 
jej liderzy pełnili funkcje premierów lub wicepremierów, a okres jej szczególnej do-
minacji na scenie partyjnej przypadł na lata 1946–1959 i 1989–2002. Ugrupowa-
nie uznawane jest za klasyczny przykład partii socjaldemokratycznej, odwołującej 
się w wielu kwestiach do koncepcji budowy państwa opiekuńczego. Obowiązujący 
program PvdA z 2005 r. koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień zatrud-
nienia, ubezpieczeń socjalnych oraz inwestycji w szkolnictwo, bezpieczeństwo i po-
rządek publiczny oraz opiekę zdrowotną. Liderem partii jest Wouter Bos, a liczba 
członków wynosi około 60 tys. Ugrupowanie w Parlamencie Europejskim należy do 
Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów23.

Formacją lewicową jest również Partia Socjalistyczna (Socialistische Partij, 
SP) powstała w wyniku rozłamu w Komunistycznej Partii Holandii (Kommunisti-

współżycia seksualnego do 12. roku życia oraz występuje przeciwko jakimkolwiek projektom dele-
galizacji zoofi lii. Zob. szerzej: PNVD Party Programme of May 2008, http://www.pnvd.nl (dostęp: 
11 IX 2009 r.).

22 Dutch Election Results since 1918, http://www.nlverkiezingen.com (dostęp: 12 IX 2009 r.).
23 B. Szajkowski (ed.), Political Parties of the World, John Harper Publishing, London 2005, 

s. 435.
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sche Eenheidsbeweging Nederland, KEN) w 1970 r., która opiera się na ideologii 
marksizmu-leninizmu. W swoim programie bazującym na trzech fi larach: godności, 
równości i solidarności postuluje wprowadzenie silnego państwa, zbudowanego na 
gospodarce planowej, oraz chce gwarancji bezpłatnego dostępu do świadczeń spo-
łecznych, otwartej oświaty publicznej i uspołecznienia środków produkcji24. SP zdo-
była pierwszy mandat dopiero w 1994 r., by w kolejnych latach powiększać swoje 
poparcie (1998 r. – 5 mandatów; 2002 r. i 2003 r. – 9 mandatów) i w 2006 r. uzyskać 
ponad 1,6 mln głosów, zostając z 25 mandatami trzecią siłą polityczną w państwie. 
Ze względu na swój radykalny program partia rzadko traktowana była jako real-
ny kandydat do współtworzenia koalicji rządowej. Od czerwca 2008 r. partii prze-
wodzi Agnes Kant. Liczba członków wynosi około 27 tys. Ugrupowanie należy do 
Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordyckiej Zielonej 
Lewicy w PE. 

Jednym z niekwestionowanych fi larów systemu partyjnego Holandii, obok PvdA, 
jest Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie, VVD), tradycyjna partia liberalna stanowiąca składnik koalicji rzą-
dowych zarówno centrolewicowych z PvdA, jak i centroprawicowych z CDA. Od 
początku lat 70. poparcie dla partii nie spada poniżej poziomu 15% (około 25 man-
datów), największe odnotowano w 1998 r. – około 25% (38 mandatów). Program 
partii koncentruje się przede wszystkim na urzeczywistnianiu i rozszerzeniu praw 
człowieka (np. zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji, prawo do eutanazji). Mimo nie-
kiedy radykalnych postulatów liberalizacji w wielu dziedzinach życia, w sferze eko-
nomicznej partia dopuszcza ingerencję państwa w wolny rynek i rozszerzenie nie-
których praw socjalnych pracowników. Liczba członków wynosi około 36 tys., a jej 
liderem jest Mark Rutte. Partia należy do Porozumienia Liberałów i Demokratów na 
rzecz Europy w PE25. 

W 2006 r. niewielka grupa członków VVD opuściła ugrupowanie i utworzyła 
własną formację, Partię Wolności (Partij voor de Vrijheid, PVV), której niekwestio-
nowanym liderem jest Geert Wilders. Program partii ma charakter nacjonalistyczny, 
eurosceptyczny i antyimigrancki, a wśród głównych postulatów są: zablokowanie dal-
szego rozszerzania Unii Europejskiej i zatrzymanie imigracji, szczególnie z państw 
islamskich. W sferze gospodarczej partia opowiada się za obniżaniem podatków, 
decentralizacją, zniesieniem płacy minimalnej i cięciami socjalnymi. Największym 
sukcesem partii był jak dotąd rezultat osiągnięty w wyborach do PE w 2009 r., kiedy 
zdobywając 17% głosów i cztery mandaty (na 25 przypadających Holandii), zajęła 
ona drugie miejsce za CDA, czołową partią holenderską26. Posłowie PVV nie przy-
stąpili do żadnej z frakcji w PE.

24 The Whole of Humanity: Core Vision, Tasks and Goals of the Socialist Party, http://www.
sp.nl (dostęp: 15 IX 2009 r.).

25 B. Szajkowski (ed.), Political…, op. cit., s. 436.
26 http://www.groepwilders.com. Wynik G. Wildersa jest zbliżony do tego, co uzyskała Lista 

Pima Fortuyna (Lijst Pim Fortuyn, LPF) w 2002 r., po śmierci jej lidera Pima Fortuyna. Rezultat 
PVV z 2009 r. wskazuje, iż w Holandii jest 15–20% ludzi, których można zmobilizować pod hasła-
mi nacjonalistycznymi i antyimigranckimi. 
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Swoje stałe miejsce po lewej stronie holenderskiej sceny politycznej ma również 
Zielona Lewica (Groen Links, GL). Ugrupowanie to powstało w 1989 r. w wyniku 
połączenia czterech partii: Komunistycznej Partii Holandii (Communistische Partij 
Nederland, CPN), Politycznej Partii Radykałów (Politieke Partij Radikalen, PPR), 
Pacyfi stycznej Partii Socjalistycznej (Pacifi stisch Socialistische Partij, PSP) i Ewan-
gelickiej Partii Ludowej (Evangelische Volkspartij, EVP). W swoim programie 
ugrupowanie zwraca szczególną uwagę na kwestie ochrony środowiska oraz obro-
nę najuboższych warstw społeczeństwa. Swe postulaty opiera na trzech zasadach: 
demokratycznego państwa prawa, gwarantującego wolność osobistą i równe prawa 
polityczne, ekologicznej równowagi oraz sprawiedliwej dystrybucji władzy, wiedzy, 
własności, pracy i dochodu27. Poparcie dla partii kształtuje się na poziomie około 5%; 
największe GL odnotowała w 1998 r., kiedy zdobyła 11 mandatów. Do partii należy 
około 14 tys. członków, a od 2003 r. jej liderem jest Femke Halsema. W PE przedsta-
wiciele partii reprezentują Grupę Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie28. 

Partią o charakterze wyznaniowym, oprócz CDA, jest Unia Chrześcijan (Chris-
tenUnie, CU) powstała w wyniku fuzji dwóch ugrupowań protestanckich w 2000 r. 
Jej liderem jest André Rouvoet. Program partii opiera się na dwóch fi larach: rodzinie 
i zrównoważonym rozwoju społeczeństwa, kładąc szczególny nacisk na konieczność 
wzrostu nakładów na szkolnictwo oraz opiekę zdrowotną i socjalną29. Wskaźnik po-
parcia dla partii utrzymuje się na poziomie około 2–4%, co pozwala na zdobycie 3–6 
mandatów. 

Ugruntowaną pozycję na holenderskiej scenie mają także Demokraci 66 (De-
mocraten 66, D 66). Ugrupowanie to powstało w 1966 r. jako centrolewicowa partia 
z inicjatywy lewicowych i liberalnych przeciwników małżeństwa królowej Beatrix 
z księciem Clausem von Amsbergiem30. W swoim programie głosi potrzebę prze-
prowadzenia radykalnych reform ustroju państwowego, wśród których znajdują się 
m.in. wprowadzenie bezpośrednich wyborów premiera i instytucji referendum oraz 
zmiana systemu wyborczego na większościowy w celu wykształcenia systemu dwu-
partyjnego. Istotną część programu partii stanowią również kwestie ochrony środo-
wiska, przede wszystkim zagadnienia dotyczące energii odnawialnej. Umiarkowa-
ny program społeczno-gospodarczy powoduje, iż partia uznawana jest za dobrego 
kandydata na koalicjanta. W swojej historii wchodziła w koalicje rządowe przede 
wszystkim z PvdA i VVD31. Funkcję lidera od 2006 r. pełni Alexander Pechtold, 
a liczba członków wynosi około 12 tys. Przedstawiciele partii w PE są częścią Poro-
zumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy32.

27 A. Głowacki, System…, op. cit., s. 51–52.
28 B. Szajkowski (ed.), Political…, op. cit., s. 435.
29 Parliamentary Elections 2006, http://www.christenunie.nl (dostęp: 15 IX 2009 r.).
30 Książę, chociaż został całkowicie oczyszczony przez sąd w kwestii przynależności do mło-

dzieżowych organizacji nazistowskich, ze względu na swoją służbę w Hitlerjugend i Wehrmachcie 
kojarzony był z partią nazistowską. W dniu ślubu królowej Beatrix z księciem Clausem von Ams-
bergiem 10 marca 1966 r. doszło do licznych protestów i starć z policją. 

31 A. Głowacki, System…, op. cit., s. 52.
32 B. Szajkowski (ed.), Political…, op. cit., s. 434.
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Ugrupowaniami uzyskującymi około 1% poparcia w wyborach są Partia na 
rzecz Zwierząt (Partij voor de Dieren, PvdD) oraz Zreformowana Partia Poli-
tyczna (Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP). Szczególny nacisk na kwestie 
ekologiczne, a zwłaszcza ochronę praw zwierząt kładzie PvdD. Zasadniczy cel ugru-
powania utworzonego w 2002 r. koncentruje się wokół zabezpieczenia warunków 
życia i wykorzystywania zwierząt. W wyborach w 2003 r. partia uzyskała 0,49% 
poparcia, a trzy lata później 1,83% i dwa mandaty w Izbie Drugiej Stanów General-
nych. Do PvdD należy około 7 tys. członków, a jej liderem od początku działalności 
jest Marianne Thieme33. Utworzona w 1918 r. w wyniku rozłamu w ARP Zreformo-
wana Partia Polityczna uznawana jest za najbardziej konserwatywną spośród partii 
protestanckich reprezentowanych w parlamencie. W swoim programie podważa za-
sady demokracji, sprzeciwiając się m.in. prawu wyborczemu dla kobiet34. SGP liczy 
25 tys. członków, a jej liderem jest Bas van der Vlies. W PE SGP ma wspólnego z CU 
reprezentanta, który jest członkiem Europy Wolności i Demokracji.

Spośród mniejszych ugrupowań, którym nie udało się zdobyć żadnego mandatu 
w wyborach w 2006 r., na szczególną uwagę zasługuje Lista Pima Fortuyna35, która 
w 2002 r. uzyskała 17% poparcia i 26 mandatów w Izbie Drugiej, a w 2003 r. – 5,7% 
poparcia i osiem mandatów. Brak charyzmatycznego lidera na miarę Pima Fortuy-
na spowodował, iż partia bardzo szybko uległa wewnętrznemu skłóceniu, a walka 
o władzę doprowadziła do wystąpienia z jej szeregów części członków36. W 2006 r. 
praktycznie rozbite ugrupowanie zdobyło zaledwie 0,21% poparcia i straciło wszyst-
kie swoje miejsca w parlamencie. Innymi partiami, które po 2006 r. funkcjonują je-
dynie na forum pozaparlamentarnym, są m.in.: Jedna Holandia (Eén NL), Zjednoczo-
na Partia Seniorów (Verenigde Senioren Partij, VSP), Partia na rzecz Holandii (Partij 
voor Nederland, PVN), Holandia Przejrzysta (Nederland Transparant, ND) i Partia 
Liberalno-Demokratyczna (Liberaal Democratische Partij, LDP). 

33 http://www.partyfortheanimals.info (dostęp: 16 IX 2009 r.).
34 W czerwcu 2006 r., po niemal 90 latach obecności na scenie politycznej, SGP zezwoliła na 

członkostwo w partii kobietom, utrzymując jednak zakaz pełnienia przez nie funkcji kierowni-
czych. M. Szymaniak, Modły zamiast wyścigu, http://www.rp.pl (dostęp: 20 IX 2009 r.).

35 Pim Fortuyn (właściwie Wilhelmus Petrus Simon Fortuyn) zdobył popularność, prowadząc 
kampanię przeciwko imigrantom, zajmując szczególnie wrogie stanowisko wobec wyznawców 
islamu. Chociaż często określany był mianem prawicowego populisty, to sam odcinał się od po-
równań ze skrajnie prawicowymi politykami z innych państw Europy Zachodniej. Jak wskazują 
politolodzy, sukces Listy Pima Fortuyna, początkowo w wyborach lokalnych w Rotterdamie, a póź-
niej w wyborach parlamentarnych, wynikał w znacznej mierze z sytuacji wewnętrznej Holandii, 
przede wszystkim z ignorancji rządu wobec rosnącej frustracji obywateli, wynikającej głównie 
z niesprawności państwa opiekuńczego. Fortuyn zginął 6 maja 2002 r., kilka dni przed wyborami 
parlamentarnymi, zastrzelony przez lewicowego aktywistę Volkerta Van der Graafa. Zob. szerzej: 
K. Bachmann, Nowa integracja w czasach chaosu, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 20.

36 Zob. szerzej: J. Jankiewicz, Nowa skrajna prawica w wybranych państwach Europy Zachod-
niej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 76–78.
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* * *

Analiza wyników wyborów do parlamentu z ostatnich lat oraz relacje występujące 
między ugrupowaniami wskazują, iż holenderski system partyjny wykazuje się sto-
sunkowo wysokim stopniem stabilności. Charakteryzuje go względnie duża liczba 
partii politycznych, z których żadna nie ma statusu formacji dominującej, a dzielący 
je ideologiczny dystans jest umiarkowany. W konsekwencji w procesie formowa-
nia koalicji rządowych może wziąć udział kilka ugrupowań, co oznacza możliwość 
stworzenia różnych konfi guracji koalicyjnych. Jednocześnie istnieje niewielka grupa 
3–4 ugrupowań, które mają ugruntowaną pozycję na scenie partyjnej i uczestniczą 
w znacznej większości prac nad tworzeniem koalicji rządowych.

Wykaz skrótów:

ARP – Anti-Revolutionaire Partij, Partia Antyrewolucyjna 
CDA – Christen-Democratisch Appèl, Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny 
CHU – Christelijk Historische Unie, Unia Chrześcijańsko-Historyczna 
CP’86 – Centrumpartij 1986, Partia Centrum 1986 
CPN – Communistische Partij Nederland, Komunistyczna Partii Holandii 
CU – ChristenUnie, Unia Chrześcijan 
D 66 – Democraten 66, Demokraci 66 
ENL – Eén NL, Jedna Holandia 
EVP – Evangelische Volkspartij, Ewangelicka Partia Ludowa 
GL – Groen Links, Zielona Lewica 
KEN – Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland, Komunistyczna Partia Ho-

landii 
KVP – Katholieke Volkspartij, Partia Katolików 
LDP – Liberaal Democratische Partij, Partia Liberalno-Demokratyczna 
LPF – Lijst Pim Fortuyn, Lista Pima Fortuyna 
LU – Liberale Unie, Unia Liberalna 
ND – Nederland Transparent, Holandia Przejrzysta 
PNVD – Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, Partia na rzecz Miłości 

Bliźniego, Wolności i Różnorodności 
PPR – Politieke Partij Radikalen, Polityczna Partia Radykałów 
PSP – Pacifi stisch Socialistische Partij, Pacyfi styczna Partia Socjalistyczna 
PvdA – Partij van de Arbeid, Partia Pracy 
PvdD – Partij voor de Dieren, Partia na rzecz Zwierząt 
PVN – Partij voor Nederland, Partia na rzecz Holandii 
PVV – Partij voor de Vrijheid, Partia Wolności 
RKSP – Rooms-Katholieke Staatspartij, Rzymsko-Katolicka Partia Narodowa 
SDAP – Sociaal Democratische Arbeiders Partij, Partia Socjaldemokratyczna
SGP – Staatkundig Gereformeerde Partij, Zreformowana Partia Polityczna 
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SP – Socialistische Partij, Partia Socjalistyczna 
VSP – Verenigde Senioren Partij, Zjednoczona Partia Seniorów 
VVD – Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Partia Ludowa na rzecz Wolności 

i Demokracji 

System partyjny Holandii




