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Het electorale succes van het
euroscepticisme
André Krouwel, Yordan Kutiyski, Nathalie Brack en Wouter Wolfs

Inleiding
Steven Van Hecke (KU Leuven)

Het succes van eurosceptische partijen bij
de Europese verkiezingen van mei 2014 was
voorspeld. De ochtend na de stembusslag
haalde het alle krantenkoppen en sindsdien
zijn de politieke kaarten in de Europese arena en een aantal lidstaten grondig gesch ud.
Maar het laatste woord over dit electorale
succes is nog niet geschreven, integendeel.
Veel vragen blijven onbeantwoord. Zoals: Is
het resultaat een accident de parcours (voor
de traditionele partijen) of onderdeel van
een meer stabiele, langetermijnevolutie? In
welke mate versch ilt euroscepticisme van
land tot land? En wat is het effect van deze
overwinning op de positie va n eurosceptici
in het Europees Parlement?
Het symposium laat verschillende experten aan het woord die elk vanui t hun
wetenschappelijke en maatschappelijke
interesse hun licht laten schijnen over het
succes van eurosceptische partijen bij de
Europese verkiezingen. Eerst steken André Krauwel (VU Amsterdam) en Yordan
Ku ti yski (Kieskompas en VU Amsterdam)
van wal met een analyse die vertrekt vanuit de vaststelling dat euroscepticisme een
bedreiging is voor de machtspositie van de
traditionele partijen . Daarna wordt gefocust op Nederland op basis van originele
empirische data. Nathalie Brack (ULB en

Oxford University) gaat veeleer kwalitatief
te werk bij de bespreking van het succes
van het Front National (FN) in Frankrijk en
de positie van de partij in het Europees Parlement. Tot slot zoomt Wouter Wolfs (KLJ
Leuven) in op een aantal andere EU-lidstaten met succesrijke eurosceptische partijen. De directe impact op de samenstelling
van de fracties in het Europees Parlement is
duidelijk; het effect op de werking van het
Parlement en het duurzame karakter van
deze overwinningen is dat veel minder.

Euroscepticisme en het
verval van de gevestigde
partijen
André Krauwel en Yordan Kuti yski
(VU Am sterdam en Kieskompa s)

Hoewel de Europese verkiezingen in 2014
niet tot grote verschuivingen in de machtsverhoudingen in het Europees Parlement
leidden, verloren alle drie de grote partijfamilies - de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP) , de libera le Partij van
de Alliantie van Liberalen en Democraten
voor Europa (ALDE) en de sociaa ldemocratische Partij van de Europese Sociaaldemocra ten (PES) - aan steun en hielden een
kleiner aantal zetels over. De EVP bleef de
grootste politieke fractie, maar de aanhang
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slonk van 36 procent van de stemmen in
2009 naar 29,4 procent in 2014 en zij raakte
53 zetels kwijt. De PES hoopte als grootste
partijgroep uit deze verkiezingen te komen,
maar verloor in vergelijking met het al tegenvallende resultaat in 2009 (Hix & Marsh,
2011) en hield net iets meer dan 25 procent
van de stemmen over. De grootste nederlaag werd echter geleden door de liberale
ALDE, voorheen de derde grootste fractie
in het Europees Parlement. ALDE daalde
van 11,2 procent naar 8,9 procent van de
stemmen , wat een verlies van 16 zetels
betekende. De liberalen werden voorbijgestoken door de eurosceptische partijgroep
Europese Conservatieven en Hervormers
(ECR), die nu de derde grootste fractie is
geworden. De Groenen/ Europese Vrije Alliantie verloren, net als in 2009, terrein. De
fractie verloor 7 zetels en kwam uit op 50
zetels. Kortom, alle pro-Europese partijgroepen verloren aan electorale steun, terwijl de eurosceptische partijen juist meer
aanhang kregen. De eurosceptische linkse
partijgroep Europees Unitair Links/ Noords
Groen Links (GUE/ NGL) zag de steun
groeien van 4,8 tot 6,9 procent en het stemaandeel van het eurosceptische rechtse
Europa van Vrijheid en Directe Democratie
(EFDD) steeg van 4,3 tot 6,4 procent.
De aanhang van populistische antiimmigratiepartijen zoa ls Front Nationa l
(FN) in Frankrijk en de UK Independence
Party (UKIP) in Groot-Brittannië groeide,
en ook Alternative für Deutschland (AfD)
maakte een indrukwekkend Europees debuut. Radicaallinkse partijen verbeterden
eveneens hun positie: de ant ibezuinigingscoa liti e van Radicaal-Links (SYRIZA)
in Griekenland, Podemos in Spanje en de
Vijfsterrenbeweging (Movimento 5 Stelle)
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in Italië wonnen terrein, terwijl in Nederland de Socialistische Partij (SP) voor het
eerst in de geschiedenis meer stemmen
kreeg dan de Partij van de Arbeid (PvdA) .
Zowel linkse als rechtse 'protestpartijen'
politiseerden het ongenoegen, waarbij
radicaallinks zich voora l verzette tegen
het bezuinigingsbeleid en de afbraak van
de verzorgingsstaat , en radicaalrechts
zich verzette tegen het immigratiebeleid
en verdere Europese integratie (Krauwel,
2012; March, 2008; Norris, 2005).
Natuurlijk werden deze electorale verschuiv ingen ook deels veroorzaakt door
de lage opkomst, waarbij 'gepassioneerde
minderheden' oververtegenwoordigd waren onder diegenen die wel gingen stemmen. Dit verklaart waarom een extreem
pro-Europese partij als 066 in Nederland
de verkiezingen kon winnen . Daarnaast
zijn kiezers in 'tweedeordeverkiezingen'
eerder geneigd om radicale posities in te
nemen, waarbij tac ti sche overwegingen
zoals regeringssamenstelling of de richting van nationaal beleid geen rol spelen
(Ferrara & Weishaupt , 2004; Marsh , 1998;
Reif, 1984; van der Eijk & van Egmond,
1996;). Ondanks de toegenomen populariteit van eurosceptisch links en rechts
traden er geen grote aardverschuivingen
op, ook al omdat deze partijen nauwelijks een samenhangende fractie in het
Europees Parlement blijken te vormen.

Groeiende anti-Europese gevoelens
over het gehele politieke spectrum
De slechte economische situatie wordt
vaak gezien als verklaring voor het verlies
van de gevestigde partijen, maar er bestaat
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geen sterke correlatie tu ssen bijvoorbeeld
werkloosheid en voorkeur voor populistisch rechts (Alfonso, 2014). Kiezers achten radicaalpopulistische partijen niet zeer
bekwaam op het terrein van socio-economisch beleid en stabiele regeringsvorming.
We moeten de winst van zowel populistisch rechts als populistisch links niet zozeer zien als een mobilisatie van 'verliezers
van globalisering', maar kunnen deze winst
op de flanken van het politieke spectrum
beter verklaren met de hoge mate van onzekerheid en ontevredenheid onder brede
groepen kiezers die juist veel te verliezen
hebben (Krauwel, 2012; Mudde, 2007) .
De aanhoudende wereldwijde economische crisis, de eurocrisis met de financiële
reddingsoperaties en stringente bezuinigingsmaatregelen hebben de economische
zekerheid van brede groepen Europeanen
ondermijnd. Hierdoor is de politieke ontevredenheid over het proces van Europese
eenword ing nu uitgebreid naar het redelijk
welvarende deel van de bevolking (Krauwel, 2012; Kselman & Niou, 2011; van der
Brug, Fennema & Tillie, 2000). We zien dat
de steun voor radicaalpopulistische partijen dwars door de sociale klassen loopt
(Manin, 1997; Oesch, 2008). De steun
voor radicale populistische partijen wordt
vooral gedreven door ontevredenheid met
het functioneren van het polit iek systeem,
niet door socia le positie of inkomen (Mayer
& Perrineau , 1990; Oesch , 2008; Perrineau,
20ll; Startin & Krauwel, 2013; van Kessel,
20ll). Dat diepgevoelde ongenoegen maakt
het voor de kiezers onmogelijk om een sterke binding te ontwikkelen met één politieke
partij, waardoor we ook sterke fluctuaties
zien in de steun voor de rechtse en linkse
anti-establishmen tpartij en (Krauwel, 2012).

De toenemende onvrede bij Europese
kiezers bleek al uit een Gallup-onderzoek
een jaar voor de verkiezingen. In de zes
onderzochte landen waren maar weinig
burgers te vinden die vonden dat het de
goede kant opgaat met de EU. Vooral in
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk was
een ruime meerderheid, respectievelijk 56
en 62 procent, van de kiezers ontevreden .
De winst van anti-EU-partijen in deze landen komt dan ook niet als een verrassing.
Er lijkt sinds de jaren 90 een versnelling
op te treden in de ontevredenheid. De
referenda over de Europese 'Grondwet'
hebben hierbij als katalysator gewerkt en
ze hebben anti-integratiepartijen een uitgelezen kans gegeven hun anti-Europese
standpunten onder de aandacht van de
kiezers te brengen (Startin & Krauwel,
2013). Ondanks het groeiende anti-Europese gevoel over het hele politieke spectrum blijft de gevestigde politieke elite
voornamelijk pro-Europees (De Vries &
Edwards, 2009) en heeft zij moeite kiezers te overtuigen pro-Europees te stemmen. Het verschil in 'Euro-enthousiasme'
tu ssen massa en elit e neemt toe en leidt
tot een ernstig legitimiteit sprob leem voor
de EU. Met het verergeren van de economische en financiële crisis, de sterke
stijging van de (jeugd)werkloosheid en
de enorme bezuinigingsoperaties in veel
Europese lid staten worden kwesties rond
de EU en de euro steeds relevanter tijdens
nationale verkiezingen . Er is een politieke
waterscheiding ontstaan tussen diegenen
die denken dat de crisis moet worden
aangepakt door een versterking van de
supranationa le instellingen en diegenen
die een terugkeer naar sterkere nationale
soevereine staten voorstaan.
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Euroscepticisme in Nederland:
het verband met partijvoorkeur
en politieke oriëntatie

men. Alleen door de lij stcombinatie met
de fundamentalistische en anti-Europese
combinatie van CU/SGP bleef het CDA
in zetelaanta l gro ter dan 066. Beide re-

Mede door het open politieke systeem heb-

geri ngspart ij en - PvdA en VVD - bleven

ben radical e politieke partijen op alle flan -

weliswaar stabiel in zetelaantal, maar de

ken van het politieke spectrum aan kracht

VVO verbeterde slechts marginaal het ver-

gewonnen (Krauwel & Lucardie, 2008). De

nietigende resultaat van 2009 en de PvdA

positie van de middenpartijen is verzwakt

ver loor nog eens 3 procent ten opzichte

door polarisatie van de moreel-culturele

van het dramatische ver li es van vijf jaar

dimensie door anti-establishmentpolitici

geleden. Voor het eerst in de naoorlogse

als Pim Fortuyn en Geert Wilders. Neder-

periode

land is diep verdeeld geraakt over issues

minder stemmen dan hun radicaallinkse

kregen

de

sociaaldemocraten

met betrekking tot immigrat ie, integrat ie

Europakritische concurrent, de SP. We-

van (moslim)minderheden en Europese

derom verhulde een lij stverbinding - van

integratie. In de parlementsverkiezingen

PvdA met GroenLinks - de nederlaag. Het

van 2012 voerde Wilders ' PVV campagne

pro-Europese GroenLinks verloor 1,9 pro-

voor eenzijdige Nederlandse uittreding uit

cent en e indigde met 7 procent van de

zowel de eurozone als de EU. Eurokritische

stemmen op 2 zetels.

en regelrechte anti-EU-partijen - PVV, SP,

Opvallend was het verlies van de hard-

ChristenUnie en SGP - behaalden geza-

nekkig anti-Europese PVV. De partij ver-

menlijk 2,3 miljoen stemmen, een kwart

loor 4 procent ten opzichte van 2009 en

van de Nederland se kiezers. Partijen zijn

kwam uit op 13,3 procent en raakte één

Eurokritisch wanneer ze grote bezwaren

zetel kwijt. Andere EU-kritische partijen

hebben tegen bepaalde aspecten van het

- CU /S GP en de Partij voor de Dieren -

proces van Europese integratie, maar niet

zagen hun relatieve aanhang wel groeien.

onmiddellijk de EU of de eurozone willen

De Eurokritische PvdD veroverde een ze-

verlaten zoa ls de 'echte' anti-EU-partij en

tel en werd lid van GUE/NG L. Deels zijn

(voor een meer uitgebreide beschrijving

deze verschuivingen het gevolg van trou-

van verschillende attitudes ten aanzien

we kiezers aan de zijde van de orthodox

van de EU, zie Abts & Krauwel, 2007).

christelijke partijen en de minder trouwe

De Europese parlementsverkiezingen

aanhang van Wilders. Gezamenlijk be-

betekenden een verzwakking van de re-

haalden de anti-EU- en eurokritische par-

guliere pro-Europese partijen, ondanks

tijen ruim 34 procent va n de stemmen,

de grote winst van het pro-Europese 066

hetgeen nog ve rhult dat het anti-Europese

dat met 15,5 procent voor het eerst in de

gevoel breder is dan alleen (radicaal)link-

0

Nederlandse politieke geschieden is de

se en (radicaal) rechtse kiezers . Ook onder

2
>-

grootste partij werd. Het CDA, een van de

de aanhang va n de VVO en van de oude-

oprichters van de EU, verloor een kwart

renpartij 50Plus, die geen ze tel behaalde,

..,z
..,

van zijn electoraat ten opzichte van 2009

bestaat steeds meer ressentiment ten op-

en kwam uit op 15,2 procent van de stem-

zichte van het Europese integratieproces.
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De relatie tussen partijvoorkeur,
ideologische positie en EUressentiment

linkse als extreemrechtse respondenten
hoger scoren op anti-EU-houdingen dan
respondenten die zich meer in het centrum plaatsen. Daarnaast vinden we con-

Eerder onderzoek toonde aan dat politiek

sistent dat (extreem)rechtse respondenten

links- en rechtsgeoriënteerden verschillen

meer eurosceptisch zijn dan (extreem)

in de psychologische motieven, behoeften

linkse kiezers.

en emoties die ten grondslag liggen aan

samen te vatten hebben een 'two-step '-

Om deze bevindingen

hun politieke ideologie en evaluatie van

hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd

maatschappelijke en politieke instituties

om te testen of dit curvelineaire (kwadra-

(Adorno et al., 1950, Jast et al., 2003).

tische) verband tussen ideologische posi-

Hier richten we ons echter op de overeen-

ties en anti-EU-houdingen bestaat. Weer

komsten die er tussen radicaallinks- en

zien we dat respondenten die zichzelf

radicaalrechtsgeoriënteerden zijn in hun

meer extreem op de links-rechtsdimensie

psychologische textuur en attitudes ten

plaatsen ook een negatievere houding ten

aanzien van Europese eenwording. Om

aanzien van de EU hebben dan politiek

de associatie te testen tussen de ideolo-

gematigde kiezers.

gische posities van kie zers en hun hou-

Hiermee wordt wederom het verband

ding ten aan zien van Europese integratie,

bevestigd russen een meer radicale poli-

gebruiken

tieke oriëntatie en een negatieve houding

we verschillende databron-

nen: de European Election Survey (EES)

ten aanzien van het proces van Europese

uit 2009 en twee datasets die we verza-

eenwording.

melden via online stemhulpen in 2009
(EUprofiler) en 2014 (EU vox). In iedere
survey werden een aantal items opgenoten opzichte van de EU meten (zie figuren

Het Front National en de
Europese verkiezingen van

op pp . 390-391), die we vervolgens heb-

2014

ben gehercodeerd, zodat een lagere geag-

Nathalie Brack (ULB/ Oxford University}'

men die de houding van de respondent

gregeerde score minder euroscepticisme
betekent en een hogere score indiceert

Overal in Europa is er een toename van

dat de persoon meer eurosceptisch is. We

euroscepticisme en een mainstreaming

vroegen respondenten zich te plaatsen op

van anti-EU-retoriek waar te nemen. Dit

een links-rechtsdimensie, die loopt van

is in het bijzonder het geval in Frankrijk,

extreemlinks (score 1) naar extreemrechts

waar het Front National (FN) als één van

(score 10).

die rechtspopulistische partijen in Eu-

C

Figuren 1 tot 3 ondersteunen de hypo-

ropa erin geslaagd is uit te groeien tot

m

these dat een meer extreme ideologische

een relevante politieke speler (Grabow &

positie leidt tot meer euroscepticisme. We

Hartleb, 2014). Tijdens de presidents- en

zien zowel in 2009 als in 2014 een kwa-

parlementsverkiezingen in 2012 haalde de

dratisch effect, waarbij zowel extreem-

partij de beste resultaten ooit en bij de Eu-
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Euroscepticisme als lineaire en kwadratische functie van politieke oriëntatie (EUProfiler, 2009).
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TABEL 1.

Euroscepticisme als lineaire en kwadratisch e f unctie van politi eke oriëntat ie (EUvox, 2014).

Resultaten va n hiërarchische regressieanalyses.

Afhankelijke variabele

R

Model

R2

l'iR2

l'iF

df

EES data

Euroscepticisme

Lineair

0,076

0,005

0,005

4,77*

Kwadratisch

0,13

0,019

0,013

12, 17***

Lineair

0,176

Kwadratisch

0,27 1

0,031
0,074

0,031
0,043

104,99***
152,68***

0, 106
0, 128

0,106

892

0,07*
0,40***

EUProfiler data

Euroscepticisme

3305

0, 14***
0,57***

EUvox data

Euroscepticisme

Lineair

0,326

Kwadratisch

0,358

0,22

1379,89*** 11619
294,99***

0,33***
0,69***
:,:,

Noot: ***p <.001 **p <.01 *p <.05 .

C:
0:,

Bron: EES, 2009, Euprofiler, 2009, Euvox, 2014.
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ropese stembusga ng in 2014 werd het FN

wordt meestal gedomin ee rd door natio-

de grootste partij va n Frankrijk met bijna

nale kwesties, Europese th ema's zijn nie t

25% va n de stemm en en 24 ve rko ze n par-

ec ht aanwezig e n de ki ezer ste mt om een

lem entslede n .

signa al te s turen naar de rege rin g. Europese verkiez in ge n zijn dus gun sti g voor
kleine e n protestpartijen, omdat burgers

Het electorale succes van het Front
National

door hun ste mgedra g de partijen va n de
regerin g w ille n afstraffen.
In Frankrijk we rd dit effect versterk t

Marine Le Pen nam het voo rzitte rschap

nationale verkiezingen is de Europese

dien pa st ze ee n strategie van rebranding

s te mbusgang georga ni seerd op basis van

(' dedemon isering ' e n fa tsoene ring) toe.

het stelsel va n eve nredige vertegenwoor-

Door ee n vernieuwing van he t personeel,

diging, waardoor de ki ezer minder stra te-

ve ra nd e rin g va n stijl en aa np ass ing va n

gisch ste mt. Bovendien we rd e n de Europe-

het politieke d iscou rs, w il ze de partij

se verkiezingen halverwege de e lectora le

stapsgew ij s omvormen tot een respecta-

cyclus georganiseerd e n was de populari -

bele rep ublikeinse rec htse pa rtij (Mayer,

teit va n de regering en pres ident Holl ande

201 3; Shields, 2013). Ene rz ijd s blijft de

bij zonder la ag (zie ook Perrineau, 2014) .

kern va n he t programma de dreigend e

He t is dus ni e t ve rba z ingwekkend da t het

globali sa ti e, de strijd tegen co rrupte elites

Front Na tion al tijdens deze verk iezings-

e n de isla m- en immigra ti eproblemati e k,

ca mpagn e ee n sterk populi stische re tori ek

maa r a nd e rz ijd s kom en onderwerpen a ls

heeft gebruikt (m e t frequ e nt e verw ij zin-

secularisme, republicanisme en de be-

gen na a r de tege ns telling tu sse n he t vo lk

scherme nde ro l va n de staat meer op de

en de elites) en dat de partij de burgers

voorgro nd . Deze strategie van rebranding

o pe nlijk heeft aangemoedigd te stem men

beteke nt ook ee n minder provocere nd e

tegen he t sys teem , tege n de regering , te-

retoriek en meer gematigde stijl, om als

ge n de preside nt en tege n Europ a . Uit een

ee n m eer profess ion ele en ' normale ' partij

enqu ê te va n lpsos blij kt dat bijna 70%

over te ko me n . Hoewel deze 'nieuwe' stijl

va n FN- ki ezers een proteststem heeft uit-

niet ' hele maal nieuw ' is (M udde, 2014a),

ge bracht (Ipsos Ste ria , 2014).

kon de pa rtij haar electorale basis to ch

Te n tw eede zijn de huidige economi -

aa nzie nlijk uitb re ide n e n de grootste par-

sc he en sociale crises een vru c htbare bo-

tij worde n in mei 2014.

dem voor de ve rd ere ontwikkeling van he t

Tegelijke rti jd
~
::::>

door tw ee ele me nte n. In tege nstelling tot

van de partij over in januari 2011 en sinds-

heeft

he t s ucces

va n

FN. Hoewel er geen aut oma ti sch verb and

h et FN veel te make n met ee n s pecifieke

bes taat tussen de eco nomi sche crisis e n

0

context, waarvan twee factoren be na-

de toen a me va n extreemrechtse partije n,

~

drukt moete n wo rd e n . Ten ee rste is e r

is Frankrijk één va n de vij f Europese lan-

he t gegeven dat de Europese verk iezin -

de n met ee n aa nz ien lijke stijging van de

gen 'second-order nat io nale verkiezinge n ·

populi sti sc he

z ijn (Reif & Schmitt, 1980) : de campagne

sind s het begin va n de cri sis (Mudde,
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2014b). De crisis heeft de ontevredenheid

!isme) te bestrijden. Met zo'n programma

over traditionele partijen en elites bij het

is het niet verrassend dat de kiezers van

volk versterkt. Aangezien er geen onmid-

de FN tot de "verliezers van de globali-

dellijk politiek haalbaar alternatief bleek

sering" behoren ((Delwit, 2012; lvaldi,

te zijn , kon het FN op een succesvolle ma-

2005; Kriesi et al., 2008): minder welge-

nier die ontevredenheid gebruiken en met

stelde burgers met een lagere opleiding

een anti-establishmentretoriek voldoende

en vaak werklozen d ie zich eerder zorgen

burgers mobiliseren tegen het 'UMPS'

maken over nationale dan over Europese

(een lettercombinatie op basis van de na-

kwesties (en voora l over werkloosheid en

men van de twee grootste Franse partijen

immigratie) (Ipsos Steria, 2014).

UMP en PS). Bovendien werkte de crisiscontext een radicalisering van het eurosceptic isme van rechtsradicale partijen
in Europa (Mudde, 2014a) in de hand en

Een (bijna) machteloze partij in
het Europese Parlement

het FN is hierop geen uitzondering . Een
belangrijk punt van de FN-campagne was

Ondanks het electorale succes heeft het

trouwens een Frans vertrek uit de euro-

FN tot op heden weinig invloed in het Eu-

zone en een terugkeer naar de nationale

ropese Parleme nt. Tot nu toe hebben de

mun t (a ls een begin van een vernieuwd

FN-parlementsleden gekozen

'economisch nationalisme').

'outsiders '-strategie en zijn ze in de mar-

voor een

Maar he t FN heeft ook de sociocultu -

ge van het parlementaire werk gebleven.

rele aspecten van Europese integratie en

Tijdens de twee vorige legislaturen waren

van de huidige crisis en de gevolgen ervan

ze meestal geïnteresseerd in de nationale

benadrukt. Globalisering en Europese in-

politiek en daardoor weinig betrokken

tegratie werden voorgesteld als bedreigin-

bij het werk va n het parlement of van de

gen voor de Franse soevereiniteit, cultuur

parlementaire commissies. Het FN maakt

en de nationale identiteit. De partij kon

eigen lijk gebruik van het Europese kies-

daarbij haar traditionele stijl en gekende

stelsel om ze tels te behalen en die par-

standpunten gebruiken : de openstel ling

lementaire

van de grenzen veroorzaakt delokalisatie

de partij bijgevolg de nodige legitimiteit.

vertegenwoordiging

bezorgt

van bedrijven, werkloosheid maar ook

Verkozenen zetelen in het Europees Parle-

massale immigratie en de vernietiging

me nt bij gebrek aan een betere positie op

van openbare diensten. Om dit tegen te

nationaal niveau en tegelijkertijd proberen

gaan, wi l de partij de Europese verdragen

ze te voorkomen daadwerkelijk in het sys-

heronderhandelen om "een Europa van

teem te integreren, teneinde het systeem te

vr ij e naties te creëren" met respect voor

kunnen bekritiseren (Brack, 2014).

:x:,

ieders eigen c ultuur, soevereiniteit en na-

Bovendien is het FN geïsoleerd in het

C
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tiona le identiteit. De Franse staat moet

Europees Parlement en behoort de par-

sterker worden om o.a. de republikeinse

tij omwille van een cordon sanitaire ten

waarden te beschermen en te promoten

opzichte van extreemrechts tot de groep

-<

en het 'communitarisme' (of multicultura -

van de ni et- ingeschrevenen. Het is daar-
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doo r bij zo nd e r mo eilij k voo r FN- parle-

s ta te n te vo rm e n. Deze mi slu kki ng toont

me nt slede n o m , ze lfs a ls ze he t zo ud e n

de gren ze n va n de 'rebranding'-strateg ie

w ill e n , be trokken te z ijn b ij he t Europese

van Marine Le Pe n (so mmi ge pa rti jen , bv.

we tgev ings proces o f o m ve ra ntw oo rd e-

UKIP, we igere n nog met haa r pa rtij sa me n

lijkh eid in he t pa rl e m e nt te krij ge n , bij -

te we rke n) e n tegelijke rtijd de beperking

voo rb eeld d oo r tot rap po rt e ur be noe m d

van ee n Euro pese sa me nwe rki ng tu ssen

te wo rd e n .

na tion a li sti sche eurosce pti sc he pa rtij e n .

Om zo' n isolement te voo rko me n e n

Als gevolg hierva n b lij ft het FN voor lopig

meer in vloed te krij ge n , heeft het FN de

to t de niet-ingesc h reve n in het Eu ro pees

laa ts te ja re n vee l m oeite gedaa n om zijn

Parle me nt be ho re n . Zijn verkozenen z ul -

re la ties me t a nd e re pa rti jen aa n te passe n

le n in de ma rge va n he t parle mentaire

of te ve rste rken. In lijn met de s trat egie

werk blijven e n mi sschi e n af en toe pro-

va n rebranding e n ' de de m o nise rin g' op

beren de zitting te versto re n o m aanda cht

na tion aa l ni veau heeft de partij op in-

te trekken . Ze blij ve n ec ht e r zo nd e r wer-

te rn a ti onaal nivea u geprobee rd haar re-

ke lijke in vloed . Waa rsc hijnlijk zu lle n ze

puta ti e e n im ago te vera nde re n . Hi ertoe

zich concentre re n op de lokale (regio na le

hee ft de pa rtij de ba nd e n ve rbro ke n me t

e n depa rte me nt a le) e n preside nt sverki e-

pa rtij e n di e als te extree m wo rde n be-

zinge n va n 201 7 en hi e rvoo r ee n pe rm a-

sch o uwd . Ma rine Le Pe n is ve rtrokke n

ne nte protestca m pag ne voe re n .

uit de Europese a lliantie va n na ti o nale
bewegin ge n (European Alliance of Natio-

Noot

nal Movements) in ja nu a ri 2011 e n heeft

haar vade r en haar pa rtij genoot Bruno
Go llni sc h gev raagd dit oo k te doe n, o m

1.

zo ni et met pa rtij en zoals de Ho ngaa rse

vo or haa r fi na nciële steun . Ik da nk oo k Bert

Ik dank de Wiener-A nspac h-stichtin g

Jo bbik of de Britse BNP geassociee rd te

Scho ofs voo r zijn sugges ties en zijn hulp

worde n . Ma rin e Le Pe n is nu lid e n vice-

met het proefl ezen van deze tekst.

voo rzi tt er va n de European Alliance for
Freedom, ee n allia nti e die he t FN vo rmt

m e t de Oos te nrijkse FPÖ, de Nede rl a nd se
bedoe ling was om ee n Europese politi eke

Eurosceptici: onmacht door
verdeeldheid?

pa rtij te vormen (zoal s di e sinds 2011 of-

Wouter Wo lfs (K LJ Leuven)

PVV e n het Be lgi sc he Vl aa m s Be la ng. De

fi cieel e rkend worden do or het Europ ese

z
UJ
~
UJ
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pa rle me nt ) di e de bas is zo u kunn e n z ijn

De ove rwinning va n de eu rosceptische

voo r ee n po liti e ke frac ti e in he t pa rl ement.

pa rtij en bij de Europese ve rkiezi ngen

Maa r o nd a nks de in spa nninge n va n Ma-

ko mt ni et uit de luc ht va lle n . De e uro cri-

rin e Le Pen , hi erbij ges te und d oo r Geert

sis h eeft het ve rt ro uwe n va n de burge rs in

Wilders (P VV) e n Heinz-C hristi a n Strac he

Europa sterk aa nge tas t en tegelijkertijd de

(FPÖ), is h et ni et ge lukt een frac ti e met

aa nd acht vo or he t Eu ro pese niveau aa n -

minimum 25 parlem ent slede n uit 7 lid -

zie nlijk do e n toe ne me n .
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De afgelopen jaren was er een duide-

politieke klasse wist de partij bij de ver-

lijke trend merkbaar, waarbij euroscepti-

kiezingen van 2013 meer dan een kwart

sche partijen een goede score behaalden

van de kie zers te overtuigen en werd

bij nationale verkiezingen, die overigens

daarmee de op een na grootste partij van

niet zelden ook rond Europese thema's

Italië. In Spanje is uit de /ndignado s-pro-

draaiden. Dat gebeurde een eerste keer

testbeweging een nieuwe politieke partij

bij de Finse verkiezingen van 20ll. Deze

gegroeid: Podemos ("We kunnen"). De

stembusgang stond in het teken van de

partij spiegelt z ich aan het Griekse Syriza

mogelijke 'bail out' voor Portugal en le-

en verzet zich tegen het besparingsbeleid

ve rde een goede score op voor de euro-

'vanuit Duitsland'. Hoewel de partij pas

sceptische Ware Finnenpartij.

in maart 2014 werd opgericht - slechts

Ook in

Griekenland draaide de kiescampagne in

twee maanden voor de Europese verkie-

2012 rond het Europese besparingsbeleid.

zingen - haalde ze 5 zetels.

De extreemlinkse partij Syriza behaalde
meer dan een kwart van de stemmen en
werd daarmee de op een na grootste partij

Een verdeeld Europa

van het land. Europa speelde ook een belangrijke rol in de nationale verkiezingen

Europa is dus meer dan ooit een belangrijk

in 2013 in Italië, Oostenrijk en Duitsland.

politiek thema , maar het lijken vooral de

Telkens konden eurosceptische partijen

eurosceptische partijen te zijn die daarbij

een goede score neerzetten.

garen spinnen. Toch moet de "euroscepti-

Door de toegenomen aandacht voor

sche vloedgolf" - zoals de meest recente

de EU zijn er in verschillende landen

Europese verkiezingen in de media gety-

zelfs nieuwe eurosceptische partijen ont-

peerd zijn - genuanceerd worden. Euro-

staan of hebben nieuwe bewegingen een

sceptische partijen maken al sinds de eer-

extra impuls gekregen. In Duitsland werd

ste rechtstreekse verkiezing in 1979 deel

in 2013 de partij Alternative für Oeutsch-

uit van het Europees Parlement en ook de

land opgericht, die z ich specifiek kant te-

Europese verkiezingen van 2009 werden

gen de Europese eenheidsmunt en de op-

getypeerd als "een overwinning voor de

deling van de eurozone a ls belangrijkste

eurosceptici" (Van Hecke & Wolfs, 2014).

progra mmapunt naar voren schuift. Hoe-

Daarnaast vallen binnen Europa een aan-

wel de partij slechts een half jaar voor de

tal interessante verschillen op wanneer

Bondsdagverkiezingen werd opgericht ,

we de uitslagen van de eurosceptische

bleef ze maar net onder de kiesdrempel

partijen van nabij bekijken.

va n 5 procent. In Italië groeide de aan-

Het succes van (extreem)rechtse euro-

hang van de Movimento Cinque Stelle

sceptische partijen is voornamelijk beperkt

van Beppe Grillo zeer sterk in de recente

tot West- en Noord-Europa. In Frankrijk

turbu lente periode in de Italiaanse poli-

boekte het Front National van Marine Le

tiek. Met een uitgesproken eurosceptisch

Pen een winst van maar li efst 21 zetels en

gericht

werd daarmee de groots te partij van het

tegen de besparingsmaatrege len en de

land. In Groot-Brittannië werd de euro-

en

anti-establishmentdiscours
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sceptische United Kingdom Independence

gelijk erg kritisch toonde ten aanzien van

Party (UKIP) de grootste parti j: zij gaat van

de EU. De N-VA werd met 4 zetels ruim

13 naar 24 Europese zetels. Door het af-

de grootste partij in Vlaanderen. Het blijft

schaffen van de kiesdrempel in Dui tsland

echter afwachten of haar houding verder

konden zeven klein e partijen - met een

in eurosceptische richting za l evolueren.

electorale score van 1,5 procent of min-

Ook in Zu id-Europa was er winst op

der - een Europees zitje bemachtigen. Eén

te tekenen voor de eurosceptische par-

hierva n is de Nationaldemokratische Par-

tijen, maar dan we l voornamelijk aan de

tei, die gelinkt wordt aan neona zistische

linkerzijde van het politieke spectrum. In

groeperingen en er uitgesproken euroscep-

de meeste gevallen was er een duidelijk

tische standpunten op nahoudt. Daarnaast

verband met de massale protesten tijdens

va lt de goede score van de nieuwe anti-

de eurocrisis. In Griekenland werd he t ex-

Europapartij Altematiue für Deutschland

treemlinkse Syriza met 6 ze tels afgetekend

op (7 ze tels). Ook in Scandinavië boekten

de grootste partij na een campagne di e

de extreemrechtse, eurosceptische partijen

zeer sterk gericht was tegen het Europese

- soms weliswaar lichte - winst: de na-

'besparingsbeleid', waarmee de partij ee n

tionalistische partij Zweedse Democraten

aantrekkelijke politieke uitlaatklep bood

komt voor het eerst in het Europees Parle-

voor de getroffen Griekse bevolking (Bor-

ment, met 2 zetels, de populistische Ware

reca , 2014). Het succes van Syriza ging

Finnenpartij gaat van 1 naar 2 zetels en

overigens niet ten koste van de Commu-

de Deense Volkspartij werd met 4 zetels of

nistische Partij uan Griekenland, die haa r

bijna 27 procent van de stemmen de groot-

2 zetels behield. Ook het ex treemrechtse

ste partij van het land.

Gouden Dageraad haalt er drie zetels, maar

Nederland en België wijken echter af

2

:::,
V,

recupereert voor een stuk de stemmen van

van dit patroon. De meest uitgesproken

het extreemrechtse Orthodox Volksalarm ,

eurosceptische partij in Nederland, de

dat zijn twee Europese zetels verloor. In

Partij uoor de Vrijheid (PVV), verliest één

Spanje is er forse winst voor het extreem-

zetel en gaat van 5 naar 4 zetels. Ook de

linkse Verenigd Links, dat van 1 naar 5 ze-

ChristenUnie (CU) en de Staatkundig Ge-

tels gaat. Daarnaast komt de nieuwe linkse

reformeerde Partij (SGP) blijven elk op één

partij Podemos met vijf zetels in het Euro-

zetel. In België - waar naast Europese ook

pees Parlement. In Italië haalt de nieuwe

verkiezingen voor het regionale en het fe-

partij L'Altra Europa con Tsipras, die zich

derale niveau werden gehouden - leed

presenteerde als de Italiaanse steun voor

de meest eurosceptische partij Vlaams

het

Belang (VB) een zware verkiezingsneder-

Alexis Tsipras, 3 ze tels. De nieuwe populis-

laag. De partij verloor meer dan de helft

tische partij Mouimento Cinque Stelle va n

Griekse,

extreemlinkse

boegbeeld

0

van haar stemmen en haalde slechts één

Beppe Grillo, die ecologisch-progressieve

2
>v,

zetel. De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

standpunten met een ant i-establishment-

voerde een dubbel z innige Europese cam-

en

zLU

pagne, waarbij ze zich uitsprak voor een

haalt 17 zetels. Ook in Cyprus blijft het ex-

meer geïntegreerd Europa, maar zich te-

treemlinkse Progressieue Partij uan de Ar-
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beiders met 27 procent van de stemmen en

2 zetels afgetekend de tweede partij in het
land. In de rest van Europa bleef het resultaat van de extreem linkse partijen eerder
stabiel of ging het achteruit.
In Centraal- en Oost-Europa daarentegen blijven de eurosceptische partijen
- zowel links als rechts - eerder stabie l
of gaan ze zelfs achteruit. Zo verloor in
Tsjechië de eurosceptische Democratische Burgerpartij van Václav Klaus 7 van
haar 9 zetels in het Europees Parlement.
In Roemenië verli est de ext reemrech tse
Groter Roemenië Partij haar drie zetels en
in Bulgarije moet de extreemrechtse partij ATAKA het zonder verkozenen stell en
in het Europees Parlement, al wordt een
deel van de stemmen van deze laatste
gerecupereerd door de nationalistische
Bulgaarse Nationale Beweging, die één
zetel haalt. In Slovakije verliest de Slovaakse Nationale partij haar enige zetel
en in Hongarije lijdt de extreemrech tse
partij 1088/K stemmenverli es, al kan ze
haar drie Europese zetels behouden. In
Oostenrijk was de grote winnaar de nationalistische Freiheitliche Partei Österreichs , die haar zetelaantal verdubbelde
van 2 naar 4. De eurosceptische partij
van Hans-Peter Martin, die over drie zetels beschikte in het Europees Parlement,
nam echter niet meer deel aan de verkiezingen en ook de eurosceptische partij
Bündnis Zukunft Österreich verloor haar
Europese zetel. Alleen in Polen kon er een
uitgesproken winst voor de eurosceptici
worden opgetekend . De Partij Recht en
Rechtvaardigheid boekte een winst van 4
zetels en kwam daarmee met 19 zetels op
gelijke hoogte met de partij Burgerplatform van regeringsleider Donald Tusk.

Verdeelde eurosceptici in het
Europees Parlement
Sinds de verkiezingen van mei 2014 zetelen er meer eurosceptische partijen in
het Europees Parlement. Hoewel al deze
partijen gekenmerkt worden door een
hoge of lagere mate van verzet tegen de
EU, vertonen ze onderling belangrijke verschillen en zijn ze als groep vaak intern
verdeeld (Wo lfs & Van Hecke, 2014). Zo
zijn de eurosceptische partijen in het Europees Parlement verspreid over verschi llende fracties .
De extreemlinkse fractie kende een forse groei na de verkiezingen: ze gaat van
35 naar 52 zetels. Intern is de fractie erg
verscheiden. Naast extreemlinkse partijen
maken de Nederlandse en Duitse Dierenpartij en het Ierse Sinn Féin er deel van
uit. Ook over de houding tegenover de
EU zijn de meningen verdeeld. De meeste
extreem linkse partijen uit het zuiden van
Europa verzetten zich sterk tegen het Europese besparingsbeleid, maar zijn niet
tegen Europese integratie op zich . Een
aantal andere partijen - zoals de Deense
Volksbeweging tegen de EU - is voorstan der van een veel hardere houding tegenover de EU. In juni verliet de Griekse Communistische Partij de fractie, omdat ze de
fractielijn te pro-Europees vond. Het is
afwachten welke lijn het binnen de fractie
zal halen.
Aan de rechterzijde werden pogingen
ondernomen om maar liefst drie verschillende eurosceptische fracties op te richten.
De meest succesvolle is de fractie van de
Europese Conservatieven en Hervormers
(ECH), opgebouwd rond de Britse Conservative Party en de Poolse partij Recht en
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Rechtvaardigheid. Zij kon haar zetelaantal

Slovaakse Nationale Partij en het Griekse

uitbreiden van 56 naar 70, voornamelijk
door de toetreding va n nieuwe partijen
en partijen uit andere fracti es. Zo sloot de
nieuwe partij Alternative für Deutschland
zich aan bij de fractie en maakte de N-VA
de overstap van de fractie van Groenen en
Regionalisten naar de ECH. Daarnaast verlieten de Deense Volkspartij , de Ware Finnenpartij en de Staatkundig Gereformeerde Partij de eurosceptische fractie rond de
United Kingdom Party (UK IP) van Nigel
Fa rage om toe te treden tot de ECH. Het
aantrekken van deze laatste partijen was
ook ingegeven door Britse binnenlandse
motieven: UKIP werd bij de Europese verkiezingen immers de grootste partij in het
Verenigd Koninkrijk en betekent voora l
een bedreiging voor de Conservatives. Als
tegenzet hebben de Britse Conservatieven
geprobeerd om zoveel mogelijk partners
van UKIP weg te halen in het Europees
Parlement om zo de vorming van hun eurosceptische fractie zoveel mogelijk te bemoeilijken. Een aantal van deze overgekomen partijen in de fractie is uitgespro ken
nationalistisch en eurosceptisch en het
va lt af te wachten wat hun invloed op de
algemene fractielijn van de ECH za l zijn .
De tweede eurosceptische fracti e Europa
va n Vrijheid en Directe Democratie (EVDD)
is opgebouwd rond de United Kingdom Independence Party. Deze fracti e bestond al
tijdens de vorige legislatuur, maar het was
geen sinecure om de fractie in het nieuwe
parlement opnieuw samen te stellen. Omdat
een aantal partijen overgestapt is naa r de
ECH (Deense Volkspartij, Ware Finnenpartij, Staatkund ig Gerefonneerde Partij) en de
groep rond het Franse Front National (Lega
Nord) of niet meer herkozen waren (o .a.

Orthodoxe Volksalann), moest UKIP noodgedwongen op zoek naar nieuwe partners.
Op 12 juni traden de 17 leden van Movimento Cinque Stelle toe tot de fractie na een
online georganiseerde stemm ing van haar
leden. Daarna was het nog enige tijd onduidelijk of de fractie aan de vereiste zeven
landen zou komen . Uiteindelijk zorgde een
overgekomen lid van het Front National Joëlle Bergeron - voor het vereiste zevende
land en kon de fractie officieel worden gevormd . Omdat drie van de zeven landen in
de fractie vertegenwoordigd worden door
slechts één parlementslid, blijft het echter
een fragiel samenwerkingsverband en het
is dus nog de vraag of de fractie het einde
van de legislatuur za l halen.
De derde rechts-eurosceptische fracti e
die men trachtte op poten te zetten, concentreerde zich rond het Front National
van Marine Le Pen . De partij verzamelde
rond zich de PVV, Vlaams Belang, de
Freiheitliche Partei Österreichs en het ltaliaanse Lega Nord, maar slaagde er niet
in om parlement sleden uit een zesde en
zevende lidstaat bij de samenwerking te
betrekken. Hierdoor blijft de vorming va n
een extreemrechtse, eurosceptische fractie
voorlopig dode letter, waardoor deze partijen minder recht hebben op spreektijd,
financiering en med ewerkers.
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Conclusie
Hoewel de eurosceptische partijen globaal
gezien zetelwinst hebben geboekt bij de Europese verkiezingen, treden ze in verdeelde
slagorde aan. Ondanks hun toegenomen
electoraal gewicht zullen ze er waarschijn-
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