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CZERWONA KARTKA DLA „FAŁSZYWEGO 
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NIDERLANDÓW (MARZEC 2017 ROKU)

1. EFEKT ERDOĞANA

Po raz pierwszy od ponad czterech dekad wybory parlamentarne w Kró-
lestwie Niderlandów przykuły uwagę obserwatorów życia politycznego nie-
mal całego świata. W centrum prasowym w Hadze zarejestrowano ponad 
300  dziennikarzy z wszystkich liczących się agencji telewizyjnych i mediów 
elektronicznych. Dynamicznie prowadzona kampania wyborcza przez przy-
wódców największych w Niderlandach partii politycznych skupiała uwagę 
światowej opinii publicznej wokół pełnych emocji debat z udziałem populi-
stycznego polityka Geerta Wildersa, przywódcy Partii Wolności. W ostatnich 
dniach kampanii wyborczej nastąpił dramatyczny zwrot. Nieoczekiwanie Mark 
Rutte, premier zdymisjonowanego gabinetu, przywódca liberalnej Partii Ludo-
wej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), znalazł się pod ostrym ostrzałem 
innego polityka prowadzącego niewybredną w słowach kampanię wyborczą 
w innym państwie. Ten polityk to prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan1. 
Postanowił on zmobilizować imigrantów tureckich w państwach, w których 
stanowią oni znaczne skupiska, do udziału w zaplanowanym na 16 kwietnia 
referendum zmierzającym do uzyskania społecznej zgody na zmianę ustroju 
Turcji. W zasadzie udało się to zrobić we Francji, w Niemczech, więc Kró-
lestwo Niderlandów stawało się kolejnym logicznym etapem na tej drodze. 

* Ryszard Żelichowski – prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, 
rzeli@isppan.waw.pl

1 Recep Tayyip Erdoğan (ur. 26 lutego 1954 r.), turecki polityk, lider Partii Sprawiedliwości 
i Rozwoju w latach 2001–2014, burmistrz Stambułu w latach 1994–1998, premier Turcji 
w latach 2003–2014, prezydent od 28 sierpnia 2014 r.
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Zdecydowna odmowa Marka Rutte na prowadzenie kampanii w sprawie nie-
demokratycznych form rządzenia w państwie demokratycznym przekazana 
została drogą dyplomatyczną politykom tureckim. Z Turcji posypały się obelgi 
i pogróżki. Gdy media ogłosiły informację o zakazie udziału przedstawicielom 
Ankary w zaplanowanych na terenie miast niderlandzkich wiecach, prezydent 
Erdoğan zareagował z wściekłością. Mimo prób łagodzenia konfliktu przez 
Ruttego turecki prezydent wezwał międzynarodowe organizacje do nałożenia 
sankcji na Niderlandy, nazwał to państwo „republiką bananową” i zagroził, 
że „zapłaci ono cenę i nauczy się, czym jest dyplomacja”. Działanie jej władz 
Erdoğan nazwał rasizmem oraz „rodzajem islamofobii”2. Buńczucznie zapo-
wiedział, że swoje plany zrealizuje. Decyzja o planowanej wizycie ministra 
spraw zagranicznych Turcji w Niderlandach została przez tamtejsze mnister-
stwo spraw zagranicznych przyjęta ze spokojem, choć poinformowano, że nie 
będzie miała ona charakteru oficjalnego, a zatem nie uzyska odpowiedniej 
oprawy dyplomatycznej. Jeszcze w wiadomościach wieczornych w czwartek 
10 marca premier Rutte informował, że czeka na rozsądny ruch Ankary, ale 
ta nie zamierzała się ze swoich planów wycofywać. 

Następnego dnia opinia publiczna dowiedziała się, że samolot z tureckim 
ministrem spraw zagranicznych Mevlutem Cavusoglu nie uzyskał zgody na 
lądowanie w Rotterdamie, minister ds. rodziny i polityki społecznej Fatma 
Betul Sayan nie była wpuszczona do konsulatu w tym mieście, a następnie 
została odstawiona pod eskortą do granicy z Niemcami. Zarówno Cavuso-
glu, jak i Betul Sayan mieli wziąć udział w sobotę w wiecu z mieszkającymi 
w Niderlandach Turkami3. Decyzję w sprawie niewpuszczenia minister Betul 
Sayan podjął Ahmed Aboutaleb4, burmistrz Rotterdamu, który za niedo-
puszczalne uznał używanie nazistowskich porównań w odniesieniu do miasta, 
które wyjątkowo ucierpiało w czasie II wojny światowej, a także w ostrych 
słowach potępił próbę zmylenia władz miasta przez wysłanie dwóch kolumn 
samochodowych. 

2 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/premier-holandii-prezydent-turcji-powinien-zaprzes 
tac-prowokacji/mfhj3qb

3 Niderlandy zamieszkuje społeczność turecka licząca 396 555 osób, Centraa l Bureau 
voor de statistiek, http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa-
=37296ned&d1=0-2,8-13,19-21,25-35,52-56,68&d2=0,10,20,30,40,50,60,64-65
&hd=151214-1132&hdr=g1&stb=t [dostęp: 26.04.2017].

4 Ahmed Aboutaleb (ur. 29 sierpnia 1961 r., w Beni Sidel, Maroko), niderlandzki polityk 
marokańskiego pochodzenia. Od 5 stycznia 2009 r. jest burmistrzem Rotterdamu. 
Członek Partii Pracy (PvdA), praktykujący muzułmanin.
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W odpowiedzi na decyzje Holandii tureckie władze zamknęły ambasadę 
Niderlandów w Ankarze oraz konsulat w Stambule. Protestujący, jak infor-
mowała agencja Reuters, obrzucili budynek konsulatu w Stambule jajkami 
i kamieniami. Nad ranem zmieniono także powiewającą nad konsulatem flagę 
Królestwa Niderlandów na turecką. Jednocześnie tureckie MSZ oświadczyło, 
że życzy sobie, by ambasador Niderlandów w Turcji, który przebywa na urlo-
pie, „przez jakiś czas” nie wracał do Turcji. Premier Mark Rutte w reakcji na 
słowa Erdoğana oświadczył, że te „podburzające komentarze” nie pomogą 
w deeskalacji konfliktu między dwoma państwami5. Zaapelował do tureckiego 
prezydenta, by zaprzestał prowokacji, i oświadczył, że go nie przeprosi. 

Ta zdecydowana postawa premiera Rutte zyskała mu sympatię rodaków, 
wszystkich frakcji politycznych oraz Angeli Merkel, co prawdopodobnie prze-
chyliło szalę na korzyść mocnego zwycięstwa jego ugrupowania. Paradoksal-
nie rząd Marka Ruttego czynił wszystko, co w jego mocy, aby politycy tureccy 
nie wpływali na wewnętrzną scenę polityczną, z pewnością myśląc o  ugru-
powaniu największego przeciwnika – Geerta Wildersa, tymczasem sytuacja 
w sposób nieoczekiwany zmieniła się na jego korzyść6. Okazał się mocnym 
i zdecydowanym przywódcą politycznym państwa na miarę wyzwania, które 
przed nim stanęło. 

2. WYNIKI WYBORÓW

W środę 15 marca do wyborów przystąpiło 10 563 456 wyborców, z upraw-
nionych 12 893 466 obywateli Królestwa Niderlandów. Dało to frekwencję 
na poziomie 81,9%, najwyższą od 1972 roku. W grupie tej oddano łącznie 
10 516 041 głosów ważnych, co stanowiło 99,6%. W tym głosów in blanco7 

5 „Recep Tayyip Erdogan woest op Nederland: ‘Nazi-overblijfselen en fascisten!’ 
[R.T. Erdoğan nazywa Niderlandy popłuczynami nazistowskimi i faszystami]”, „The 
Post online” 2017, 11 marca. http://politiek.tpo.nl/2017/03/11/recep-tayyip-erdogan-
woest-op-nederland-nazi-overblijfselen-en-fascisten/ [dostęp: 26.04.2017].

6 M. Kranenburg, Diplomatieke rel helpt Rutte en Erdogan. Turkije vs. Nederland. Een 
diplomatiek conflict tussen Nederland en Turkije liep dit weekend uit de hand. Wie pro-
fiteert? [„Dyplomatyczny spór pomaga Rutte i Erdoğanowi, Turcja versus Niderlandy. 
Dyplomatyczny konflikt wymyka się z rąk. Kto na nim korzysta?”, NRC.Nl 2017, 
12 marca, https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/12/diplomatieke-rel-helpt-rutte-en-erdo 
gan-7329430-a1550025 [dostęp: 26.04.2017].

7 Oddanie głosu pustego (een blanco stem), tak jak nieoddanie głosu, nie ma wpływu 
na podział mandatów do Drugiej Izby. Liczą się tu tylko dodane ważne głosy, a nie, 
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oddało 15 876 osób (0,2%), a 31 539 głosów (0,3%) uznano za nieważne. Za 
upoważnieniem oddano 964 811 głosów (9,1%)8.

Tabela 1 
Struktura oddanych głosów

Głosy 2017 2012* 2010** 
Liczba (%) Liczba (%) Liczba (%)

Ważne 10 516 041 (99,55) 9 424 235 (99,60) 9 416 001 (99,71)

Blanco 15 876 (0,15) 17 004 (0,18) 8 829 (0,09)

Nieważne 31 539 (0,30 ) 20 984 (0,22) 18 147 (0,19)

Oddane ważne 10 563 456 (100,00) 9 462 223 (100,00) 9 442 977 (99,99)

* Planowane na 2015 r., przyspieszone wybory z powodu upadku rządu Rutte I. 
** Planowane na 2011 r., przyspieszone wybory z powodu upadku rządu Balkenende IV.

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kame-
rverkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 9.

Za granicą zarejestrowało się łącznie 80 660 wyborców z Niderlandów. 
Wyniki wyborcze zebrane zostały w około 9 tysiącach punktów wyborczych.

Ostateczne wyniki ogłoszone zostały uroczyście we wtorek 21 marca 
2017  roku przez Radę Wyborczą w reprezentacyjnej Oude Zaal, siedzibie 
Drugiej Izby9. Po raz pierwszy, z obawy przed atakiem hakerów, głosy liczone 
były ręcznie. 

 jak się czasami sądzi, że głosy puste liczą się na korzyść największej partii. Wyjaśnie-
nie: Officiele uitslag tweede kamerverkiezingen, https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/
inhoud/tweede-kamer/stemmen/blanco-ongeldig [dostęp: 26.04.2017].

8 Officiele uitslag tweede kamerverkiezingen, https://www.kiesraad.nl/actueel/
nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamerverkiezing-15-maart-2017 [dostęp: 
26.04.2017].

9 Officiele uitslag tweede kamerverkiezingen, https://www.tweedekamer.nl/nieuws/
kamernieuws/kiesraad-stelt-definitieve-verkiezingsuitslag-vast [dostęp: 26.04.2017].
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Tabela 2 
Oficjalne wyniki wyborów do Drugiej Izby z 15 marca 2017 roku

Nazwa partii 
(język niderlandzki)

Nazwa partii 
(języl polski)

Liczba 
oddanych 

głosów

Procent 
oddan ych 

głosów

Liczba 
miejsc 

w Drugiej 
Izbie 

2017 (2012)

Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie (VVD)

Partia  Ludowa 
na rzecz 
Wolności 
i Demokracji

2 238 351 21,3 33 (41)

Partij voor de Vrijheid 
(PVV)

Partia Wolności 1 372 941 13,1 20 (15)

Christen-Democratisch 
Appèl (CDA)

Apel 
Chrześcijańsko-
Demokratyczny

1 301 796 12,4 19 (13)

Pol itieke Partij Democraten 
66 (D66)

Demokraci 
1966

1 285 819 12,2 19 (12)

GROENLINKS Zielona Lewica  959 600  9,1 14 (4)

Soci alistische Partij (SP) Partia 
Socjalistyczna

 955 633  9,1 14 (15)

Partij van de Arbeid 
(PvdA)

Partia Pracy  599 699  5,7  9 (38)

ChristenUnie (CU) Unia 
Chrześcijańska

 356 271  3,4  5 (5)

Partij voor de Dieren Partia 
(w obronie) 
Zwierząt

 335 214  3,2  5 (2)

50PLUS 50+  327 131  3,1  4 (2)

Staatkundig 
Gereformeerde Partij 
(SGP)

Zreformowana 
Partia 
Polityczna

 218 950  2,1  3 (3)

DENK MYŚL  216 147  2,1  3

Forum voor Democratie Forum dla 
Demokracji

 187 162  2,1  2

Pozostałe 208 742  1,1 0

Łącznie 10 563 456 100 150

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kame-
rverkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 10.
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Tabela 3 
Pozostałe partie startujące w wyborach

Nazwa partii (język niderlandzki) Nazwa partii (języl polski)

OndernemersPartij Partia Przedsiębiorców

VNL (VoorNederland) Dla Niderlandów

NIEUWE WEGEN Nowe Drogi

De Burger Beweging Ruch Obywatelski

Vrijzinnige Partij Partia Wolnomyślicieli

GeenPeil Bez Poziomu

Piratenpartij Partia Piratów

Artikel 1 Artykuł 1

Niet Stemmers Nie głosujący

Libertarische Partij (LP) Partia Libertariańska

Lokaal in de Kamer Pomieszczenie w Izbie

JEZUS LEEFT Jezus żyje

StemNL Głos NL

MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R Człowiek i Duch/Partia Dochodów 
Minimalnych/V-R

Vrije Democratische Partij (VDP) Wolna Partia Demokratyczna

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kame-
rverkiezing-15-maart-2017.

W czwartek 23 marca odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej 
Drugiej Izby Parlamentu.

3. WYBORY W KARAIBSKICH NIDERLANDACH

W wyborach do Drugiej Izby w Królestwie Niderlandów, jak wspomnieli-
śmy, uczestniczą ci obywatele, którzy w dniu wyborów osiągnęli osiemnaście 
lat, z wyjątkiem obywateli-mieszkańców Aruby, Curaçao oraz Sint Maarten10. 
Niderlandczycy zamieszkali na Antylach Holenderskich przedkładają urzę-

10 Kiesraad, www.kiesraad.nl [dostęp: 26.04.2017].
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dowi konsularnemu w miejscu zamieszkania lub reprezentantowi Niderlan-
dów na Arubie, Curaçao i Sint Maarten pisemny wniosek o rejestrację jako 
wyborca. Wraz z wnioskiem rejestracyjnym wnioskodawca może przekazać 
upoważnienie dla pełnomocnika, który będzie głosował za niego w Niderlan-
dach. Aby zrozumieć, skąd są te różnice, konieczne jest krótkie wprowadzenie 
historyczne.

*
Ostatnia reforma ustrojowa w Królestwie Niderlandów, wprowadzona 

w życie 10 paździenika 2010 roku, zaowocowała powstaniem nowej struktury 
Królestwa Niderlandów, które stało się faktycznie państwem federalnym. 
Składają się nań cztery autonomiczne państwa i trzy gminy specjalne11, w źró-
dlach krajowych nazywane zamorskimi. Państwa te, obok Królestwa Nider-
landów, to Aruba, Curaçao i Sint Maarten, zaś gminy specjalne to Bonaire 
(łącznie z Klein Bonaire), Sint Eustatius i Saba (skrót BES), nazywane obec-
nie Karaibskimi Niderlandami (Caribisch Nederland). 

W literaturze polskojęzycznej Królestwo Niderlandów nazywane jest 
najczęściej Holandią i nazwa ta odnoszona jest także do jego terytoriów 
zamorskich12. Podobnie ma się sprawa z Antylami Holenderskimi, w języku 
niderlandzkim nazywanymi Nederlandse Antillen, w języku angielskim The 
Netherlands Antilles, jedynie w języku papiamento Antia Hulandes, co mogło-
by być uznane za odpowiednik polskiego tłumaczenia! Tymczasem w różnych 
okresach swych dziejów owe sześć wysp tworzyło różne struktury organizacyj-
ne o zmieniajacych się nazwach13. 

Wyspy Bonaire, Sint Eustatius i Saba (BES), jako specjalne gminy Króle-
stwa Niderlandów, weszły w 2010 roku w skład struktur tworzących państwo 
nazywane Openbare Lichamen14, obok prowincji i okręgów wodnych (water-

11 W j. niderlandzkim bijzondere gemeenten oznacza gminy o statusie specjalnym. 
Prawidłowa terminologia zob. np. http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/
europa/niderlandy/?printMode=true [dostęp: 26.04.2017].

12 Zarówno hasło: Holandia Karaibska (http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia_Karaib-
ska), jak i Niderlandy Karaibskie, proponowana w innych publikacjach (Niderlandy 
Karaibskie, http://www.mapnall.com/pl/Mapa-Niderlandy-Karaibskie_1150023.html 
[dostęp: 25.04.2017]) nie oddaje specyfiki relacji metropolii z terenami zamorskimi 
zawartej w nazewnictwie. 

13 Zob. R. Żelichowski, Nowy ład na Antylach Holenderskich, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Geographica Socio-economica” nr 17, pod. red. M. Sobczyńskiego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 251 i n.

14 Openbaar lichaam (dosłownie „Ciało publiczne”) to struktura państwa, instytucja lub 
organ podlegający kierownictwu państwa (overheidsinstelling) wykonująca określone 
zadania na określonym terenie. Najważniejsze „Ciała Publiczne” to: państwo, prowin-
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schappen)15. Zasady funkcjonowania tych struktur określa tytuł siódmy Kon-
stytucji Królestwa Niderlandów16. Obecnie przedstawiciele rządu centralnego 
w gminach BES mają zakres władzy i obowiązków taki sam, jak burmistrzowie 
w Niderlandach. Noszą takie jak ich koledzy insygnia władzy, to jest łańcuchy 
symbolizujące sprawowany przez siebie urząd17. Zachowały one dwie władze 
– lokalną i centralną. Ta druga, reprezentująca władze Królestwa Niderlan-
dów (Nederlandse Rijksoverheid), w większości przejmuje na siebie zadania, 
jakie miała w dawnych Antylach Holenderskich. Lokalna władza pozostaje 
pod kontrolą własnych przedstawicieli, Rad Wysp (Eilandsraad)18. 

Po raz pierwszy w historii 15 marca 2017 roku gminy specjalne wzięły 
udział w wyborach do Drugiej Izby. „Na Karaibskich Niderlandach nikt nie 
ma interesu, aby wziąć udział w wyborach” – pisał Oscar Bouwhuis dla lokal-
nej Vice.com19. Frekwencja rozczarowała, osiągnęła bowiem 22% na Bonaire, 
23.5% na Sint Eustatius i 40% na Sabie, podczas gdy w wyborach lokalnych 
w 2015 roku było to aż 80%. 15% głosów oddano in blanco. Najwięcej gło-
sów na Bonaire i Sabie, bo aż 26% (w sumie 29% na Karaibach) dostała 

cje, gminy, waterschappen. Art. 134–136 Konstytucji (Konstytucja Holandii, Wydaw-
nictwo Sejmowe, tłum. i wstęp A. Głowacki, Warszawa 2003), mówiące o publicznych 
korporacjach zawodowych i produkcyjnych. 

15 Okręgi wodne (Waterschappen) to unikatowa struktura Królestwa Niderlandów (nazy-
wana także Hoogheemraadschap), które kierowane są przez odpowiednik znanych 
w Polsce urzędów do spraw gospodarki wodnej. Ze względu na specyfikę stosunków 
wodnych w Niderlandach odgrywają one niezwykle ważną rolę przy administrowaniu 
krajem (powierzonym obszarem), a ich głos jest decydujący w procesie planowania 
i prowadzenia gospodarki przestrzennej. Zasadę funkcjonowania waterschappen okre-
śla art. 133 Konstytucji; http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap [dostęp: 25.04.2017]. 

16 Konstytucja Holandii…, op. cit., s. 60–63.
17 Nieuwe ambtsketens voor gezaghebbers Bonaire-Ssaba en Sint-Eustatius,http://

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/documenten-
en-publicaties/persberichten/2010/10/10/nieuwe-ambtsketens-voor-gezaghebbers-
bonaire-saba-en-sint-eustatius.html [dostęp: 26.04.2017].

18 Rada Wyspy (De Eilandsraad) jest organem pochodzącym z wyboru. Rada ta kontro-
luje Kolegium Zarządzające i jest porównywalna z niderlandzką Radą Gminną. Rada 
wybierana jest na cztery lata w tym samym czasie jak w Niderlandach. Wybrani radni 
z trzech wysp wspólnie wzięłi udział w 2015 roku w wyborach członków Pierwszej 
Izby Parlamentu Królestwa. W Radzie Wyspy mają: Bonaire 9 miejsc oraz Saba i Sint 
Eustatius po 5 miejsc. http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering_van_de_Nederlandse_
Antillen [dostęp: 26.04.2017].

19  In het tropische deel van Nederland geeft niemand een zak om de verkiezingen, 
https://www.vice.com/nl/article/in-het-tropische-deel-van-nederland-geeft-niemand-
een-zak-om-de-verkiezingen [dostęp: 26.04.2017].
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partia D66. Partia ta otrzymała też najwięcej głosów od swoich pozostałych 
zagranicznych wyborców.

Na Bonaire, Sint Eustatius i Sabie drugie miejsce zajęła CDA z 24%. 
Wyborcy na Sint Eustatius masowo zagłosowali na swojego kandydata Koosa 
Sneeka z numerem 49 na liście CDA. Członek Rady Wyspy z Partii Demokra-
tycznej (Democratische Partij, DP) zebrał 335 głosów. W sumie w głosowaniu 
wzięło udział 436 mieszkańców wysp z 1875 uprawnionych do głosowania20.

Największa krajowa partia VVD otrzymała 15% głosów, GroenLinks 9%, 
PvdA – 9%, SP – 6% i PVV – 5%21.

Ruch o nazwie Nos ke Boneiru bèk (Chcemy zwrotu Bonaire) nawoływał 
mieszkańców Bonaire do niszczenia kart do głosowania jako protest wobec 
kolonialnej polityce rządu Niderlandów22.

4. KUCHNIA WYBORCZA

Parlament w Królestwie Niderlandów nosi historyczną nazwę Stanów 
Generalnych (Staten Generaal), jest dwuizbowy i składa się z Izby Pierwszej 
(Eerste Kamer der Staaten-Generaal), odpowiednika Senatu, wybieranej 
pośrednio przez deputowanych ze stanów prowincjonalnych, oraz Drugiej 
Izby (Tweede Kamer der Staaten-Generaal), której członków w liczbie 150 
wybiera się w wyborach bezpośrednich. Kadencja obu izb trwa cztery lata, 
czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Królestwa Nider-
landów po ukończeniu 18 roku życia. Od 1970 roku nie obowiązuje w tym 
państwie przymus wyborczy.Wybory są powszechne i proporcjonalne. Króle-
stwo Niderlandów od 1917 roku posługuje się systemem wyborczym propor-
cjonalnej reprezentacji. Oznacza to, że przykładowo jeśli jedna partia uzyska 
w wyniku wyborów 10% głosów, także w Drugiej Izbie otrzyma 10% miejsc. 
W 2017 roku Parlament obchodził setną rocznicę wprowadzenia powszechne-
go prawa wyborczego dla mężczyzn (dla kobiet dwa lata później).

20 CDA misleidt caribische kiezer, http://deachterkantvancuracao.blogspot.com/2017/03/
cda-misleidt-caribische-kiezer.html [dostęp: 27.04.2017].

 21 D66 populair op Caribbean, http://www.vngmagazine.nl/nieuws/23908/d66-populair-
op-cariben; niewielkie różnice: D66 grootste partij BESs eilanden, http://www.nu.nl/
verkiezingen-2017/4551366/d66-grootste-partij-bes-eilanden.html [dostęp: 27.04.2017].

22 D66 populair op Caribbean..., op. cit.
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*
Na listach wyborczych ostatecznie znalazło się 28 partii, które zgłosiły 

w sumie 1116 kandydatów. Najmłodszy kandydat miał 25 lat, Rens Raemakers 
z listy partii Demokraci 66 lat, a najstarszy 74 lata Martin van Rooijen z partii 
50plus. Spośród wybranych kandydatów 64% stanowią mężczyźni (96 osób), 
a 36% kobiety (54 osoby). Dla każdej listy ustanawiany jest preferowany próg 
wyborczy, który w tych wyborach wyniósł 17 527 głosów. Następnie miejsca 
zostały przydzielane kandydatom w kolejności, w jakiej znaleźli się na liście 
wyborczej.

Tabela 4
Liczba głosów oddanych na polityków z numeru 1 list wyborczych

Partia Nazwisko Miasto Liczba głosów

VVD Rutte, Mark ‘s-Gravenhage 1 760 117

PVV Wilders, Geert ‘s-Gravenhage 1 258 989

CDA van Haersma Buma, 
Sybrand

Voorburg 788 073

D66 Pechtold, Alexander Wageningen 863 887

GROENLINKS Klaver, Jesse ‘s-Gravenhage 651 483

SP Roemer, Emile Sambeek 675 763

PvdA Asscher, Lodewijk Amsterdam 353 777

ChristenUnie Segers, Gert-Jan Hoogland 260 999

Partij voor de Dieren Thieme, Marianne Maarssen 261 658

50PLUS Krol, Henk Eindhoven 233 179

SGP van der Staaij, Kees Benthuizen 196 205

DENK Kuzu, Tunahan Rotterdam 129 025

Forum voor Democratie Baudet, Thierry Amsterdam 124 991

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamer 
verkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 16–20.
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Tabela 5 
Kobiety w wyborach do Drugiej Izby 

Wybory 
w latach

Liczba 
zgłoszonych
kandydatów
łącznie

W tym 
kobiet Procent

Liczba 
miejsc

w Drugiej
Izbie

Liczba 
mandatów
uzyskanych 

przez kobiety
Procent

2010
2012
2017

 676
 972
1116

222
303
393

32,8
31,2
35,2

150
150
150

61
58
54

40,7
38,7
36,0

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamer 
verkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 21.

Tabela 6 
Liczba kobiet reprezentujących partię (ugrupowanie)

Nazwa partii
Liczba 

mandatów 
ogółem

Liczba mandatów 
objętych przez 

kobiety
Procent

1. VVD 33 10 30,3

2. PvdA 20  6 30,0

3. PVV 19  6 31,6

4. SP 19  7 36,8

5. CDA 14  8 57,1

6. D66 14  5 35,7

7. ChristenUnie  9  5 55,6

8. GROENLINKS  5  2 40,0

9. SGP  5  3 60,0

10. Partij voor de Dieren  4  2 50,0

11. 50PLUS  3  0 0

12. OndernemersPartij  3  0 0

13. VNL (VoorNederland)  2  0 0

Łącznie 150 54

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamer-
verkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 21.
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Podział 150 miejsc w Drugiej Izbie między 28 partie nastąpił w dwóch 
etapach. W pierwszym z nich została określona liczba pełnych mandatów 
przypadających na daną partię lub wspólną listę wyborczą. Odpowiada on 
wielokrotności uzyskanego przelicznika (kiesdeeler). Wynika on z ogólnej 
liczby głosów wyborczych oddanych w całym państwie podzielonej przez licz-
bę miejsc w Drugiej Izbie23. W 2017 roku przelicznik ten (iloraz) wyglądał 
następująco: 10 516 041 : 150 = 70 106 (głosów na miejsce). Podczas tej rundy 
podzielono 142 pełne mandaty. 

Pozostałe osiem mandatów dzielone było w drugiej rundzie. Te tzw. miej-
sca resztkowe (restzetels) przydzielane są partii lub wspólnej liście (zblokowa-
nej) według innego za każdym razem przelicznika, opartego na największej 
liczbie głosów danej partii przypadającej na dany mandat. Łączenie (bloko-
wanie) list stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy partie w mniejszym lub większym 
stopniu są sobie bliskie programowo w celu zwiększenia szans na uzyskanie 
pozostałych, nie przydzielonych mandatów. W wyborach do Izby dystrybucja 
owych resztkowych (pozostałych) miejsc preferuje system tzw. najwyższych 
średnich. W  tym systemie duże partie mają większą szansę na uzyskanie 
pozostałych mandatów niż małe partie. W wyniku tej procedury dodatkowe 
miejsca w Parlamencie przypadły: VVD, PVV, SP, Demokratom 66 (D66) 
i Partii (w obronie) Zwierząt oraz po jednym mandacie Partii Pracy, w wyniku 
zblokowania listy (PvdA) – GroenLinks oraz Unii Chrześcijan (lista zbloko-
wana ChristenUnie i Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP)24. 

4.1. Organizacja wyborów

Za organizację wyborów do Drugiej Izby odpowiedzialne są kolegia bur-
mistrzów i ławników gmin (Colleges van burgemeester en wethouders van 
gemeenten). Dla celów wyborczych obszar państwa Królestwa Niderlandów 
podzielony jest na 20 okręgów wyborczych25. Wyspy Bonaire, Sint Eusta-
tius i Saba, wchodzące w skład zamorskich gmin specjalnych, tworzą jeden 
oddzielny okręg wyborczy. Główne biuro wyborcze usytuowane jest na wyspie 
Bonaire. 

Do obowiązków gmin należy oznaczenie lokali wyborczych, utworzenie 
takich lokali i powołanie członków komisji wyborczych. Gminy monitoru-

23 Konstytucja Holandii…, op. cit., s. 15.
24  Kerngegevens Tweede Kamerverkiezing, https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/ 

03/20/officiele-uitslag-tweede-kamerverkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Twe 
ede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 14.

25 Art. E 1 Prawa Wyborczego (Kiesrecht).
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ją na swoim terenie przebieg kampanii wyborczej. Przepisy regulują także 
zasady używania billboardów wyborczych, stoisk wyborczych, nagłośnienia, 
agitacji i propagandy w sąsiedztwie lokalu wyborczego. Zasady te są zawarte 
w Ogólnym Rozporządzeniu Miejscowym (Algemeen Plaatselijke Verorde-
ning, APV) danej gminy.

4.2. Głosowanie

Prawo wyborcze mówi, że podczas wyborów nie wolno w lokalu wyborczym 
prowadzić żadnych działań, które mogłyby wpływać na preferencje wyborców26. 
Głosowanie musi przebiegać w niezakłóconej atmosferze, dlatego też Rada 
Wyborcza zaleca „zniechęcanie” do prowadzenia agitacji lub innych działań 
w lokalach wyborczych (albo w ich pobliżu). To samo odnosi się do akcji, które 
inicjują gminy oferujące „zachęty” do zwiększenia frekwencji wyborczej.

Przewodniczący może zamknąć punkt wyborczy (odroczyć jego funkcjo-
nowanie) jeśli, w jego ocenie, nastąpiły okoliczności, które uniemożliwiają 
lub utrudniają przebieg głosowania27. Prawo wyborcze nie zawiera przepi-
sów dotyczących prowadzenia propagandy w sąsiedztwie lokalu wyborczego. 
Decyzja w tej sprawie należy do kompetencji burmistrza. Prawo mówi jednak 
o tym, że nie można oddziaływać na wyborcę w lokalu wyborczym28. Czasa-
mi dziennikarze podchodzą do wyborców opuszczających lokal wyborczy. 
W takim przypadku, jeśli ma to miejsce na publicznej przestrzeni, jak np. plac 
zabaw, jej właściciel może nakazać dziennikarzowi opuszczenie tego obiektu. 

4.3. Tworzenie partii politycznych

W Królestwie Niderlandów każdy może założyć partię. Prawo wyborcze 
nie wymaga jednak utworzenia partii politycznej, aby wziąć udział w wybo-
rach. Wiele partii politycznych decyduje się na tworzenie stowarzyszeń mają-
cych osobowość prawną (przykładem takiego podejścia jest jednoosobowa 
partia Geerta Wildersa). To dlatego, że tylko partie, które mają pełne zdol-
ności do czynności prawnych (mają statut w formie aktu notarialnego, nazwę 
lub oznaczenie) mogą zostać zarejestrowane przez Radę Wyborczą. Zareje-
strowana nazwa pojawi się na listach kandydatów i na kartach do głosowania 
w wyborach. W dniu rejestracji partie polityczne przedstawiają swoje listy 

26 Ibidem, art. J 36.
27 Ibidem, art. J 38.
28 Ibidem, art. J 14 i 36.
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kandydatów i inne dokumenty do centralnej Komisji Wyborczej. Na listach 
tych znajdują się nazwiska osób, które startują w wyborach do Drugiej Izby. 

Zgłaszanie kandydatów odbywa się od poniedziałku w okresie od 30 stycz-
nia do 5 lutego, a w roku przestępnym od 31 stycznia do 6 lutego29. Warun-
kiem koniecznym jest wpłacenie wadium w wysokości 11 250 euro, zwrotnego 
po uzyskaniu przez startującego w wyborach progu wyborczego30.

4.4. Proces mianowania

Osoba, która dostała odpowiednią liczbę głosów, wiadomość o swoim 
wyborze do Parlamentu otrzymuje od centralnej Komisji Wyborczej następ-
nego dnia po ogłoszeniu wyników. W ciągu 10 dni osoba taka powinna wysłać 
pismo stwierdzające, że przyjmuje nominację. Jeśli tego nie zrobi, to zakłada 
się, że nominacja nie została zaakceptowana. Jeżeli reakcja jest pozytywna, 
tenże desygnowany członek Drugiej Izby musi dostarczyć organowi przedsta-
wicielskiemu wykaz wszystkich pełnionych przez siebie funkcji publicznych 
oraz wypis danych o sobie z miejsca zameldowania. Komisja tego organu 
przeprowadza analizę otrzymanych dokumentów pod kątem, czy kandydat 
spełnia wymagania konieczne do pełnienia tej funkcji i przygotowuje tzw. list 
uwierzytelniający. Ponadto, Komisja taka bada, czy kandydat na posła nie 
zajmuje stanowiska niemożliwego do pogodzenia z nową funkcją. Dotyczy to 
na przykład równoczesnego członkostwa w Pierwszej Izbie lub Parlamencie 
Europejskim. Członek Drugiej Izby może pełnić tylko jedną funkcję. W trak-
cie tej analizy, jeśli zaistnieje potrzeba, Komisja może zarządzić ponowne 
przeliczenie głosów31. 

4.5. Rejestracja list wyborczych

Do wyborów w 2017 roku zgłosiło się 81 ugrupowań politycznych. Osta-
tecznie do wyborów zatwierdzono 28 list kandydatów, którym w piątek 3 lute-
go Rada Wyborcza przydzieliła miejsca na liście. Spośród 28 partii 11 miało 
już swoich przedstawicieli w rozwiązanej Drugiej Izbie. Przydział miejsc na 
liście oparty został na liczbie głosów osiągniętych przez te partie w wyborach 

29 Ibidem, art. F 1, ust. 1.
30 Wynosi on 0,67% głosów (75% przelicznika, kiesdeler). Kiesdrempel, https://www.

parlement.com/id/vh8lnhrqszxw/kiesdrempel [dostęp: 16.10.2017].
31  Benoeming leden, https://www.kiesraad.nl/kieswet-toegelicht/begin-en-einde-lidmaat-

schap-tweede-kamer-eerste-kamer-provinciale-staten-waterschap-gemeenteraad-eilands-
raad-en-europees-parlement/benoeming-leden-hoofdstuk-v-1-15 [dostęp: 27.04.2017].
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2012 roku. Partie (ugrupowania), które przedstawiły po pięć list na każdy 
okręg, mogły losować numery od 12 do 16. Cztery partie, które w 19 okręgach 
złożyły jedną listę, miejsca od 17 do 20. Pozostałe partie otrzymały kolejne 
numery, z wyjątkiem partii MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R oraz 
Wolnej Partii Demokratycznej (VDP). Ta pierwsza złożyła w dwóch okręgach 
po dwie listy i otrzymała numer 27, zaś druga jedną listę kandydatów i uzy-
skała numer 28 (zob. tab. 7).

 
Tabela 7 

Liczba list wyborczych poszczególnych partii w okręgu wyborczym

Numer 
listy 

wyborczej
Nazwa partii 

Liczba 
okręgów 

wyborczych
Liczba list 
w okręgach

1. VVD 20  1

2. PvdA 20 20

3. PVV 20  1

4. SP 20  5

5. CDA 20 18

6. D66 20  1

7. CU 20  1

8. GROENLINKS 20  1

9. SGP 20  1

10. Partij voor de Dieren 20  1

11. 50PLUS 20  9

12. OndernemersPartij 20  1

13. VNL (VoorNederland) 20  1

14. DENK 20  1

15. NIEUWE WEGEN 20  2

16. Forum voor Democratie 17 20  1

17.  De Burger Beweging 19  1

18. Vrijzinnige Partij 19  1

19. GeenPeil 19 1
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Numer 
listy 

wyborczej
Nazwa partii 

Liczba 
okręgów 

wyborczych
Liczba list 
w okręgach

20. Piratenpartij 19 1

21. Artikel 18 1

22. Niet Stemmers 16 1

23. Libertarische Partij (LP) 16 1

24. Lokaal in de Kamer 16 1

25. JEZUS LEEFT 7 1

26 StemNL 9 3

27. MenS en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R 2 2

28. VDP 2 1

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamer-
verkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 15.

4.6. Wyłanianie rządu

W 2012 roku w systemie politycznym Królestwa Niderlandów nastąpiła 
istotna zmiana. Inicjatywę tworzenia rządu przejęła Druga Izba. W poprzed-
nim okresie była to prerogatywa królewska32. W dzień po wyborach, 16 marca, 
na prośbę przewodniczącej Drugiej Izby Arib Khadiji33, liderzy partii, które 
zdobyły w niej miejsca, odbyli wspólne spotkanie, podczas którego wyrazi-
li swoje poglądy na temat formacji nowego rządu. Zwycięska partia VVD 
zaproponowała, aby serię pierwszych spotkań z przewodniczącymi partii 
poprowadziła Edith Schippers34. Ta specyficzna funkcja, która nie ma kon-
stytucyjnego umocowania, nosi nazwę „zwiadowcy” (verkenner). Jej celem jest 
pośrednictwo w nawiązaniu współpracy partii przy tworzeniu nowej koalicji 

32 Druga Izba zmiany te wprowadziła w tzw. Regulaminie Izby (Reglement van Orde) 
w dniu 27 marca 2012 r. Stemmingen Aanwijzing kabinets(in)formateur(s), Behandelddos-
sier, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/32759/h-tk-20112012
-68-13 [dostęp: 27.04.2017].

33 Arib Khadija (ur. 10 października 1960 r. w Hedami koło Casablanki), niderlandzka 
polityk i działaczka społeczna pochodzenia marokańskiego, członkini Partii Pracy. 

34 Edith Ingeborg Schippers (ur. 25 sierpnia 1964 r.), niderlandzka działaczka polityczna 
z ramienia VVD.

Tabela 7 (cd.) 
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rządowej. Ponieważ do wyborów w Niderlandach przystępuje wiele partii, 
nigdy nie zdarzyło się, aby jedna z nich dostała więcej niż połowę głosów, co 
upoważniłoby ją do samodzielnego sprawowania rządów, dlatego też strony 
muszą wejść ze sobą w koalicję. Partie, które nie uczestniczą w rozmowach, 
automatycznie tworzą opozycję. 

Edith Schippers do pracy przystąpiła 20 marca (w poniedziałek). Wyniki 
swoich rozmów przedstawiła na posiedzeniu Drugiej Izby tydzień później. Po 
wysłuchaniu raportu „zwiadowczyni”, debacie oraz uzyskaniu zapewnienia, że 
przewodnicząca Drugiej Izby i król będą informowani na bieżąco o postępach 
w prowadzonych rozmowach, z rąk przewodniczącej Khadiji Arib otrzymała 
Schippers formalną instrukcję i powołanie na kolejną ważną funkcję – infor-
matora (informatuer). W środę 29 marca 2017 roku w XVIII-wiecznej Izbie 
Namiestnika (Stadhouderskamer35) w budynku parlamentu ruszyły negocja-
cje. Schippers, już jako informator, zainaugurowała rozmowy z negocjatora-
mi, na początek z partii VVD, CDA, D66 i GroenLinks36. W negocjacjach 
uczestniczyli z ramienia VVD – Mark Rutte i Halbe Zijlstra, CDA – Sybrand 
van Haersma Buma i Pieter Heerma, D66 – Alexander Pechtold i Wouter 
Koolmees oraz GroenLinks – Jesse Klaver i Kathalijne Buitenweg

Partie koalicyjne, które chcą razem stworzyć nowy rząd, muszą najpierw 
uzgodnić umowę koalicyjną (regeerakkoord). Zawiera ona wszystkie cele, które 
zamierza osiągnąć rząd w następnej kadencji. Umowa koalicyjna, początkowo 
w postaci wstępnej, jest prezentowana przez partie koalicyjne na posiedzeniu 
Drugiej Izby i jest przez nią zatwierdzana (akceptowana). Na tym etapie 
frakcje partyjne mogą ustalenia te komentować, a nawet doprowadzić do 
sytuacji, w której konieczne staną się dalsze negocjacje stron. Wtedy formacja 
gabinetu może się zakończyć fiaskiem. 

Informator uczestniczy aktywnie w tworzeniu rządu37. Szuka on kandyda-
tów na ministrów i sekretarzy stanu, a także na prawdopodobnego premiera. 
Generalnie funkcjonuje jednak zasada, że partia zwycięska wyznacza ze swo-
ich szeregów zarówno premiera, jak i większość ministrów. Gdy nowy skład 

35 Izba Namiestnika (Stadhouderskamer) była miejscem pracy i przyjęć gości ostatniego 
namiestnika (stadhoudera) Willema V (1748–1806) van Oranje, znanego też jako 
Willem Batavus. Jej wystrój pochodzi z 1790 r. Stadhouderskamer https://www.tweede-
kamer.nl/contact_en_bezoek/de_tweede_kamer_in_beeld/stadhoud erskamer [dostęp: 
27.04.2017].

36 Kabinetsformatie, https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/uitgelicht/kabi-
netsformatie-2017 [dostęp: 27.04.2017].

37  Informateur, https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/verkiezingen_en_kabi-
netsformatie/taken_informateur [dostęp: 27.04.2017].
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rządu jest skompletowany, ministrowie spotykają się na pierwszym oficjalnym 
posiedzeniu, tak zwanej konstytuującej rady (constituerend beraad)38. Mini-
strowie potwierdzają, że zgadzają się z umową koalicyjna i dzielą ostatecz-
nie między siebie funkcje (resorty). Następnie król przyjmuje przysięgę lub 
oświadczenie i przyrzeczenie oczyszczające39 od ministrów oraz sekretarzy 
stanu. W tym momencie formacja gabinetu jest zakończona i rząd może 
rozpocząć funkcjonowanie.

5. WYGRANI I PRZEGRANI MARCOWYCH WYBORÓW 

5.1. Mark Rutte – tama „fałszywemu populizmowi”

Choć właściwie Mark Rutte i jego Partia Ludowa na rzecz Wolności 
i Demokracji nie popełniła żadnego większego błędu i powinna wygrać wybo-
ry, dynamiczna kampania wyborcza jego największego rywala Geerta Wilder-
sa spowodowała, że od listopada 2016 roku to on prowadził w sondażach, by 
dopiero na dziesięć dni przed głosowaniem utracić pozycję lidera. Trafnie 
zauważył Jędrzej Winiecki w drukowanej na łamach tygodnika „Polityka” 
ocenie wyborów w Niderlandach: 

„kampanią wyborczą rządziło kilka «i»: kwestia imigrancka, zakres integracji przybyszy, 
oczywiście islam oraz holenderska tożsamość (identiteit)”40. 

Twarde podkreślanie przez premiera Rutte podczas telewizyjnych debat, 
że nie wyobraża sobie współpracy i koalicji z Wildersem nie przesądzało 
ostatecznych wyników rywalizacji. Tak zwany kordon sanitarny dobrze działa 
w Królestwie Belgii, gdzie skrajnie prawicowa partia Interes Flamandzki izo-
lowana jest przez największych graczy na scenie politycznej. W Niderlandach 
postawa taka może uchodzić raczej za arogancję, bowiem rozmawiać trzeba 
z każdym, bo tego wymaga interes państwa. Dobre prognozy gospodarcze na 
2017 roku i nadwyżka budżetowa, to już wystarczające powody, aby utrzymać 
bliski Niderlandczykom rząd liberalny. Obietnica dalszego stosowania „polity-

38 Constituerend Beraad, https://www.parlement.com/id/vhnnmt7mqgzl/constituerend_
beraad [dostęp: 27.04.2017].

39 Art. 49 Konstytucji. W oryginale „dan wel verklaring en belofte van zuivering”, przy-
rzeczenie i oświadczenie, że nie uczynili niczego, co mogłoby pozbawić ich prawa 
piastowania urzędu. Za: Konstytucja Holandii…, op. cit., s. 44, przyp. 6. 

40 J. Winiecki, Holenderska tama, „Polityka” 2017, 22–28 marca, nr 12, s. 52. 
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ki gościnności” wobec imigrantów, odcięcie się od pomysłów Wildersa, m.in. 
w sprawie zakazu publikacji koranu, ale przede wszystkim ataki prezydenta 
Turcji Erdoğana skonsolidowały szeregi wyborców i przyczyniły się do osta-
tecznego zwycięstwa Marka Rutte. Gdy poparcia przywódcy VVD udzieliła 
kanclerz Niemiec Angela Merkel, a następnie wszyscy przywódcy najwięk-
szych partii politycznych w Niderlandach, kwestia zwycięstwa w wyborach 
została właściwie przesądzona.

Mark Rutte urodził się 14 lutego 1967 roku w Hadze. Tu ukończył gimna-
zjum, a w latach 1984–1992 studiował historię na Uniwersytecie w Lejdzie41. 
W  latach 1988–1991 został przewodniczącym młodzieżowej przybudówki 
VVD (Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, JOVD). Po ukończeniu 
studiów Rutte przez dziesięć lat pracował w firmie Unilever, m.in. w dziale 
kadr, jednocześnie zasiadając przez kilka lat we władzach VVD.

W 2002 roku M. Rutte przeniósł się z biznesu do polityki. Został mini-
strem spraw społecznych i edukacji, kultury i nauki w pierwszym i drugim 
rządzie premiera Jana Petera Balkenende. W 2006 roku został przewodniczą-
cym frakcji partyjnej w Drugiej Izbie. W wyborach parlamentarnych w 2010 
roku kierowana przez niego VVD uzyskała 31 miejsc i stała się największą 
partią w państwie. W wyniku zwycięstwa w wyborach Mark Rutte utworzył 
rząd (gabinet Rutte I) składający się z VVD i chrześcijańsko-demokratycznej 
CDA, wspierany przez Partię Wolności Geert Wildersa (PVV). W rządzie 
tym Rutte sprawował funkcję premiera i ministra do spraw ogólnych42. Gdy 
w kwietniu 2012 roku PVV wycofała swoje poparcie w parlamencie, 23 kwiet-
nia 2012 r. rząd podał się do dymisji. W wyborach z 2012 roku udało się Rutte 
uzyskać dla VVD aż 41 miejsc w Parlamencie. Był to rekordowy wynik wybor-
czy dla tej partii. Po negocjacjach utworzył z Partią Pracy (PvdA) dwupartyjny 
rząd (gabinet Rutte II), który został zaprzysiężony 5 listopada 2012 roku.

 W wyborach marcowych 2017 roku partia VVD pod jego kierunkiem 
odniosła ponowny sukces. Tym razem w wyniku dużego rozproszenia gło-
sów zmuszony został do utworzenia rządu koalicyjnego (gabinet Rutte III), 
w skład którego weszły cztery zwycięskie partie (VVD, D66, CDA i D66).

 Mark Rutte jest kawalerem, członkiem protestanckiego kościoła refor-
mowanego, fanem zespołów piłkarskich Feyenoord Rotterdam i ADO Den 
Haag oraz miłośnikiem szwedzkiej marki samochodowej Saab.

Na pytanie o jego plany na najbliższe lata odpowiada: 

41 M. Rutte CV, https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/mark-
rutte/cv [dostęp: 25.04.2017].

42 Ibidem. 
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„Moją ambicją w  ostatnich latach było, aby państwo po wyjściu z poważnego kryzysu 
uczynić jeszcze silniejsze. Moją ambicją dla następnych czterech lat jest to, abyśmy z tej 
sytuacji zbierali owoce”43.

5.2. Geert Wilders (PVV) – przegrany zwycięzca 

Postacią centralną w wyborach marcowych był przywódca i założyciel Par-
tii Wolności Geert Wilders. To wokół niego koncentrowała się uwaga głównie 
mediów światowych, wzmacniana międzynarodową aktywnością tego polityka, 
zwłaszcza szeroko relacjonowanymi udziałami w spotkaniach skrajnie prawi-
cowych przywódców europejskich. Kryzys imigracyjny, zamachy terrorystycz-
ne to wiatr w żagle Geerta Wildersa. Trzeba przyznać, że od 2015 roku wieje 
on silnie, a polityk ten umiejętnie, jak na Niderlandczyka przystało, żagle 
te ustawia. Retoryka Wildera jest znana, więc nie było tu dużego zaskocze-
nia44. Niespodzianką było jednak to, że zyskała ona mu tak wiele społecznego 
poparcia. Jak wspomnieliśmy, dało mu to nawet prowadzenie w rankingu 
polityków ubiegających się o wybór do Drugiej Izby. Choć ostatecznie Partia 
Wolności zwiększyła liczbę mandatów z 15 do 20, otrzymała 1 258 989 głosów 
poparcia, o pół miliona głosów mniej od pierwszego na liście Marka Ruttego. 
PVV stała się drugą największą siłą polityczną w Królestwie Niderlandów. 
Gdyby nie zadeklarowana niechęć do rozmów koalicyjnych pozostałych liczą-
cych się partii politycznych, PVV mogłaby odgrywać ważną rolę w kształto-
waniu polityki państwa. W tym sensie Geer Wilders jest politykiem zarówno 
zwycięzkim, jak i przegranym. 

Kim jest polityk, o którym zagranica wie więcej niż o dwóch poprzednich 
premierach Królestwa Niderlandów? 

Geert Wilders urodził się 6 września 1963 roku w mieście Venlo, na pogra-
niczu niderlandzko-niemieckim, w prowincji Limburgia45. W tym mieście 
kończył szkołę średnią. Na prawnicze studia uczęszczał na Open University 
w pobliskim Maastrichcie. Kolejne studia, tym razem w zakresie ubezpieczeń 
społecznych, odbył w Amsterdamie. Znaczny wpływ na jego przyszłe poglądy 
polityczne miały liczne podróże, a zwłaszcza jego dłuższy pobyt w Izraelu. 

43  Cytat ze strony internetowej partii VVD. M. Rutte profielen, https://www.vvd.nl/pro-
fielen/mark-rutte/ [dostęp: 25.04.2017].

44 Np. początki i źródła jego antyunijnej postawy analizuje A. Moroska, Prawicowy 
populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligii Pol-
skich Rodzin w Polsce), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, 
s. 196 i n.

45 G. Wilders, Curriculum-vitae, http://www.pvv.nl/fracties/tweede-kamer/geert-wilders/
curriculum-vitae.html [dostęp: 25.04.2017].
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Nieustannie wyraża on fascynację tym państwem. Jak mówi w wywiadach, 
w  pełni popiera poglądy rewizjonistyczno-syjonistyczne. Jest zadeklarowa-
nym przeciwnikiem zwrotu ziemi Palestyńczyków oraz niepodległego państwa 
Palestyny. 

Zanim trafił do polityki w latach 1986–1988  był współpracownikiem 
Społecznej Rady Ubezpieczeń (Sociale Verzekeringsraad), a następnie 
(1984–1986) Rady Funduszu Chorobowego (Ziekenfondsraad).

Działalność polityczną Wilders rozpoczął w liberalnej Partii Ludo-
wej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD). W latach 1990–1998  był 
współpracownikiem kierownictwa jej frakcji parlamentarnej, a w latach 
1997–1998 był członkiem Rady Gminej Utrecht z jej ramienia. Następnie 
w latach 1998–2004 był członkiem  Drugiej Izby z listy VVD. We wrześniu 
2004 roku opuścił szeregi tej partii i utworzył frakcję Grupa Wildersa (Groep 
Wilders). Pod nazwą Partia Wolności (Partij voor de Vrijheid) wystartował 
Wilders w wyborach w 2006 roku i uzyskał dziewięć miejsc w Drugiej Izbie.

Oficjalna biografia Wildersa na stronie internetowej Parlamentu zaczyna 
się od motta: 

„Więcej bezpieczeństwa, mniej imigracji (Meer veiligheid, minder immigratie)”46. 

Prowadzi on od wielu lat walkę z islamizacją Niderlandów i przeciwko 
marnotrawstwu milionów euro na pokrycie kosztów masowej imigracji. 
Przewodniczący frakcji PVV był oskarżany w procesach, w których walczył 
o prawo do wyrażania opinii „które nie były tolerowane przez lewicową elitę” 
– pisze o sobie Wilders – „Żadna inna partia nie jest tak aktywna zagranicą 
jak PVV” – dodaje47. 

Radykalizm Wildersa i niechęć do świata muzułmańskiego ukształtowały 
mordy polityczne osób wyrażających krytyczny stosunek do islamu. Pierwszy 
był Pim Fortuyn (1948–2002), który zyskał popularność na fali antyimigranc-
kich nastrojów i w czasie kampanii wyborczej w 2002 roku został zastrzelony. 
Kolejna ofiara to artysta, reżyser filmowy i prawnuk brata słynnego malarza, 
Theo Van Gogha (1957–2004), który został zamordowany 2 listopada 2004 
roku w Amsterdamie, gdy jechał rowerem do pracy.

W 2005 roku Geert Wilders napisał książkę-manifest „Wybierz wolność. 
Uczciwa odpowiedź (Kies voor vrijheid.Een eerlijk antwoord)”, a w 2008 roku 

46  Wilders (PVV) biografie, https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/
alle_kamerleden/wilders-g-pvv/biografie [dostęp: 25.04.2017].

47 G. Wilders, Curriculum-vitae…, op. cit.
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opublikował w internecie słynny szesnastominutowy film dokumentalny 
pod tytułem „Fitna”48 o terroryźmie arabskim i jego związkach z islamem 
i Koranem.

 
5.3. Jesse Klaver (GroenLinks) – wyborczy sukces

Spektakularnym przyrostem głosów z 4 do 14 pochwalić się mogła partia 
Zielonej Lewicy (GroenLinks), kierowana od 2015 roku przez Jesse Kla-
vera, urodzonego 1 maja 1986 roku w Roosendaal (w prowincji Braban-
cji Północnej). Ten młody polityk z typowej już dla Niderlandów mieszanki 
holendersko-indonezyjsko-marokańskiej cieszy się sympatią mediów ze wzglę-
du na podobieństwo do premiera Kanady Justina Trudeau. Od 17 czerwca 
2010 r. zasiada w Drugiej Izbie, od 12 maja 2015 roku jest przewodniczącym 
frakcji i przywódcą partii GroenLinks49. Karierę polityczną rozpoczął jako 
przewodniczący młodzieżówki partyjnej Zielonych DWARS (GroenLinkse 
Jongeren, 2006–2009), a następnie został przewodniczącym federacji związ-
ków zawodowych (Christelijk Nationaal Vakverbond, CNV, wrzesień 2009 r. – 
17  czerwca 2010 r.). Oprócz kierowania partią zajmuje się podatkami, 
handlem zagranicznym i rozwojem współpracy oraz problemami europejs-
kimi. Wcześniej uczestniczył w komisjach spraw socjalnych, finansów, budow-
nictwa i oświaty. 

Z wykształcenia jest politologiem, studiował na Uniwersytecie w Amster-
damie w latach 2008–2009, ale studiów nie ukończył. Jest żonatym katolikiem 
i ma jedno dziecko (syna).

Zielona Lewica określa siebie jako partię postępową zajmującą się 
sprawami środowiska50. Partia ta powstała 24 listopada 1990 roku z połą-
czenia Komunistycznej Partii Holandii (Communistische Partij Nederland, 
CPN), Ewangelickiej Partii Ludowej (Evangelische Volkspartij, PPE), Partii 
Politycznych Radykałów (Politieke Partij Radikalen, PPR) i Pacyfistycznej 
Partii Socjalistycznej (Pacifistisch-Socialistische Partij, PSP). Po wyborach 
z 12 września 2012 roku Zieloni dysponowali czterema miejscami w parla-
mencie (w wyborach z 9 czerwca 2010 roku mieli ich dziesięć, w wyborach 

48 Z arab. „niezgoda i podziały między ludźmi” lub „test wiary w czasie próby”. http://
www.pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/geert-wilders/curriculum-vitae.html 
[dostęp: 25.04.2017].

49  Jesse Klawer, https://web.archive.org/web/20151014090729/http://www.parlement.com/
id/viehdasn2mxt/j_f_jesse_klaver [dostęp: 25.04.2017].

50 Groenlinks, https://web.archive.org/web/20151019144719/http://www.parlement.com/
id/vh8lnhrouwy1/groenlinks [dostęp: 25.04.2017].
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z 22  listopada 2006 roku siedem). Partia ma także cztery miejsca w Pierw-
szej Izbie. 

Do wyborów w 2017 roku Zieloni pozostawali w opozycji. Wieloletnimi 
przywódcami partii byli: popularna Femke Halsema, a następnie Jolande Sap 
oraz Bram van Ojik, którego w maju 2015 roku zastąpił Jesse Klaver. 

„(…) udało mu się to, co nie powiodło się Wildersowi przebił się ze swoim przekazem 
za granicę i pewnie stanie się inspiracją dla podobnych ruchów w Europie. <<Wilders 
to nienawiść, my jesteśmy miłością – mówił hurraoptymistycznie nastawiony do UE”51. 

5.4. Lodewijk Asscher (PvdA) – wielki przegrany

Największym zaskoczeniem wyborów była klęska wyborcza Parti Pracy 
(Partij van de Arbeid, PvdA). Oddano na nią zaledwie około 600 tysięcy 
głosów, co spowodowało, że z 38 mandatów uzyskanych w wyborach w 2012 r. 
utrzymała ona tylko 9. Dało jej to dalekie siódme miejsce, praktycznie 
eliminując z rozmów na temat sformowania przyszłej koalicji rządowej. 

Jej przywódca, Lodewijk Frans Asscher (urodzony 27 września 1974 roku 
w Amsterdamie) od 2012 roku sprawował funkcję wicepremiera oraz mini-
stra spraw społecznych i zatrudnienia w rządzie Marka Rutte II52. W 1995 
roku ukończył studia na Uniwersytecie Amsterdamskim (Universiteit van 
Amsterdam, UvA), na wydziale psychologii, a w 1998 roku na wydziale prawa, 
gdzie cztery lata później się doktoryzował. Do 2006 r. był nauczycielem aka-
demickim na macierzystej uczelni. Pochodził ze słynnej żydowskiej rodziny 
handlarzy diamentów.

W politykę zaangażował się na rzecz Partii Pracy. Od 2002 roku zasiadał 
w radzie miejskiej Amsterdamu, w latach 2006–2010 był ławnikiem w tym 
mieście, a od marca do lipca 2010 roku pełnił obowiązki burmistrza Amster-
damu, aby następnie powrócić na sprawowane wcześniej stanowisko członka 
zarządu miasta do spraw finansów, edukacji i młodzieży53.

W związku z niskimi notowaniami PvdA w sondażach, w grudniu 2016 r. 
został nowym liderem partii zastępując Diederika Samsoma, jej dotychcza-
sowego przywódcę.

Na nic zdało się jego życiowe motto: 

51 J. Winiecki, Holenderska tama…, op. cit., s. 53.
52  Lodewijk Asscher, https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/

lodewijk-asscher [dostęp: 25.04.2017].
53 Lodewijk Asscher, http://www.parlement.com/id/vj42f8sqgyr4/l_f_lodewijk_asscher 

[dostęp: 25.04.2017].
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„Praca, praca i jeszcze raz praca. Ma ona u mnie najwyższy priorytet. Dobra praca za 
stosownym wynagrodzeniem”54. 

Jak pisał Jędrzej Winiecki w swojej diagnozie klęski tej partii: 

„Godząc się na oszczędności budżetowe i cięcie programów społecznych, sprzeniewierzyła 
się swoim ideałom i zapłaciła za to słoną cenę”55. 

Według dziennikarza z „Buisness Insider”, wynik wyborów to gorzka 
pigułka dla Lodewijka Asschera. Jego pierwsze wybory jako przywódcy partii 
PvdA zaliczyły najgorszą klęskę w historii parlamentaryzmu w Niderlandach56. 
Przewodniczący partii na okres kampanii Hans Spekman, odpowiedzialny za 
jej przebieg, wynikiem wyborów był zdruzgotany. Były to już czwarte prze-
grane wybory prowadzone przez niego, nic dziwnego zatem, że zgłosił swoją 
dymisję. Partię Pracy czeka ciężka praca, aby odrobić straty i odzyskać swój 
elektorat. Obok nieudanej kampanii wyborczej przyczyną klęski tej socjalde-
mokratycznej partii jest powolne zanikanie ich naturalnego zaplecza politycz-
nego, malejących szeregów klasy robotniczej w związku z likwidacją miejsc 
ich pracy w Niderlandach i przenoszeniem ich zagranicę, wzrost szeregów 
klasy średniej, ograniczenia państwa opiekuńczego i podziały wewnątrz partii 
związane z nowym tematem, jakim jest masowa imigracja57.

6. Z OSTATNIEJ CHWILI

Po długotrwałych negocjacjach została zawarta umowa koalicyjna oraz 
powołany nowy gabinet. Premierem po raz trzeci został Mark Rutte. W skład 
nowego rządu koalicyjnego weszły cztery partie: VVD, CDA, D 66 oraz CU 
(Unia Chrześcijańska). 

54 Język niderlandzki „Werk, werk en nog eens werk. Dat heeft voor mij nu de aller-
hoogste prioriteit. Goed werk voor een fatsoenlijk loon”, Lodewijk Asscher, https://
www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/lodewijk-asscher [dostęp: 
25.04.2017].

55 J. Winiecki, Holenderska tama…, op. cit., s. 53.
56 Lodewijk Asscher, https://www.businessinsider.nl/pvda-lodewijk-asscher-verkiezingen-

-2017-uitslag/ [dostęp: 25.04.2017].
57 Maaike van Houten, Hierdoor ging het mis bij de PvdA [Coś poszło nie tak z PvdA], 

„Trouw” 2017, 17 marca, https://www.trouw.nl/democratie/hierdoor-ging-het-mis-bij-
de-pvda~aef74d6f/ [dostęp: 25.04.2017].
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Czy wynik wyborów w Królestwie Niderlandów zatrzymał zwycięski marsz 
populizmów w Europie? Znany politolog Jan Zielonka nie pozostawia jednak 
złudzeń. 

„Nawet jeżeli populiści ponoszą porażki, to populizm mimo to wygrywa i zmiena status 
quo. Stare nigdzie nie wraca (...) Trzeba się uwolnić z dychotomii między kontrrewolucją 
a obroną status quo, czyli między populistami a noeliberałami. Ona – kto by nie wygrał – 
prowadzi nas od, a nie do demokracji”58. 

Pełen emocji dyskurs wprowadził populizm na salony elit politycznych 
Europy. Do języka polityki w Niderlandach weszło nowe określenie „fałszywy 
populizm” (verkeerd populisme). Posłużył się nim Mark Rutte w  kampanii 
wyborczej w kontekście zwycięstwa zwoleników Brexit i Donalda Trumpa 
w Stanach Zjednoczonych. 

„Mam nadzieję, że kostki niderlandzkiego domina nie runą. Możemy jeszcze odwrócić 
ów trend fałszywego populizmu” – powiedział Mark Rutte w wywiadzie radiowym”59. 

Czy premier rządu Królestwa Niderlandów miał rację, pokaże najbliższy czas. 

BIBLIOGRAFIA

Konstytucja Holandii, Wydawnictwo Sejmowe, tłum. i wstęp A. Głowacki, 
Warszawa 2003.

Moroska A., Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima 
Fortuyna w Holandii i Ligii Polskich Rodzin w Polsce), Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Winiecki J., Holenderska tama, „Polityka” 2017, 22–28 marca, nr 12. 
Żelichowski R., Nowy ład na Antylach Holenderskich, „Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Geographica Socio-economica” nr 17, pod. red. M. Sob-
czyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

58 Mania nicniezmieniania. Prof. Jan Zielonka politolog z Uniwersytetu w Oksfordzie, o tym 
jak populizm zmienia dzisiejszą demokrację i o tym, jak ją trzeba dostosować do nowych 
czasów. Rozmawiał J. Żakowski, „Polityka”, 19–25 kwietnia 2017, nr 16, s. 23–25.

59 „Mark Rutte (VVD) introduceert nieuwe term: ‘Verkeerd populisme’. Fijn om te 
horen dat er dus toch ‚goed populisme’ bestaat [Mark Rutte wprowadza nowe pojęcie 
„fałszywego populizmu”. Dobrze wiedzieć, że istnieje też ‘dobry populizm”], http://
politiek.tpo.nl/2017/03/02/mark-rutte-vvd-introduceert-nieuwe-term-verkeerd-popu-
lisme/ [dostęp: 27.04.2017].



Czerwona kartka dla „fałszywego populizmu”. Wybory w Królestwie Niderlandów (marzec 2017 roku) 323

Strony internetowe:

Benoeming leden, https://www.kiesraad.nl/kieswet-toegelicht/begin-en-einde 
-lidmaatschap-tweede-kamer-eerste-kamer-provinciale-staten-waterschap-
gemeenteraad-eilandsraad-en-europees-parlement/benoeming-leden-
hoofdstuk-v-1-15 [dostęp: 27.04.2017].

CDA misleidt caribische kiezer, http://deachterkantvancuracao.blogspot.
com/2017/03/cda-misleidt-caribische-kiezer.html [dostęp: 27.04.2017].

Centraal Bureau voor de statistiek, http://statline.cbs.nl/statweb/publica
tion/?vw=t&dm=slnl&pa=37296ned&d1=0-2,8-13,19-21,25-35,52-
56,68&d2=0,10,20,30,40,50,60,64-65&hd=151214-1132&hdr=g1&stb=t 
[dostęp: 26.04.2017].

Constituerend Beraad, https://www.parlement.com/id/vhnnmt7mqgzl/consti 
tuerend_beraad [dostęp: 27.04.2017].

D66 grootste partij BESs eilanden, http://www.nu.nl/verkiezingen-2017/45 
51366/d66-grootste-partij-bes-eilanden.html [dostęp: 27.04.2017].

D66 populair op Caribbean, http://www.vngmagazine.nl/nieuws/23908/d66- 
populair-op-cariben

Groenlinks, https://web.archive.org/web/20151019144719/http://www.par 
lement.com/id/vh8lnhrouwy1/groenlinks [dostęp: 25.04.2017].

http://politiek.tpo.nl/2017/03/02/mark-rutte-vvd-introduceert-nieuwe-term-
verkeerd-populisme/ [dostęp: 27.04.2017].

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/premier-holandii-prezydent-turcji-powinien-
zaprzestac-prowokacji/mfhj3qb

http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/niderlandy/?print 
Mode=true [dostęp: 26.04.2017].

http://www.tvn24.pl [dostęp: 26.04.2017].
In het tropische deel van Nederland geeft niemand een zak om de verkiezingen, 

https://www.vice.com/nl/article/in-het-tropische-deel-van-nederland-geeft-
niemand-een-zak-om-de-verkiezingen [dostęp: 26.04.2017].

Informateur, https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/verkiezingen_
en_kabinetsformatie/taken_informateur [dostęp: 27.04.2017].

Jesse Klawer, https://web.archive.org/web/20151014090729/http://www.par 
lement.com/id/viehdasn2mxt/j_f_jesse_klaver [dostęp: 25.04.2017].

Kabin etsformatie, https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/uitge 
licht/kabinetsformatie-2017 [dostęp: 27.04.2017].

Kerngegevens Tweede Kamerverkiezing, https://www.kiesraad.nl/actueel/
nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamerverkiezing-15-maart 
-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 14.



RYSZARD ŻELICHOWSKI324

Kiesdr empel, https://www.parlement.com/id/vh8lnhrqszxw/kiesdrempel 
[dostęp: 16.10.2017].

Kiesraad, www.kiesraad.nl [dostęp: 26.04.2017].
Lodewijk Asscher, http://www.parlement.com/id/vj42f8sqgyr4/l_f_lodewijk_

asscher [dostęp: 25.04.2017].
Lodewijk Asscher, https://www.businessinsider.nl/pvda-lodewijk-asscher-

verkiezingen-2017-uitslag/ [dostęp: 25.04.2017].
Lodewijk Asscher, https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindsper 

sonen/lodewijk-asscher [dostęp: 25.04.2017].
Maaike van Houten, „Hierdoor ging het mis bij de PvdA [Coś poszło nie 

tak z PvdA]”, „Trouw” 2017, 17 marca, https://www.trouw.nl/democratie/
hierdoor-ging-het-mis-bij-de-pvda~aef74d6f/ [dostęp: 25.04.2017].

Mania nicniezmieniania. Prof. Jan Zielonka politolog z Uniwersytetu w Oks-
fordzie, o tym jak populizm zmienia dzisiejszą demokrację i o tym, jak ją 
trzeba dostosować do nowych czasów. Rozmawiał J. Żakowski, „Polityka”, 
19–25 kwietnia 2017, nr 16.

„Mark Rutte (VVD) introduceert nieuwe term: ‘Verkeerd populisme’. Fijn 
om te horen dat er dus toch ‚goed populisme’ bestaat [Mark Rutte wpro-
wadza nowe pojęcie „falszywego populizmu”. Dobrze wiedzieć, że istnieje 
też ‘dobry populizm”], 

Mark Rutte CV, https://www.rijksoverheid.nl/reger ing/inhoud/bewindsperso-
nen/mark-rutte [dostęp: 25.04.2017].

Mark Rutte profielen, https://www.vvd.nl/profielen/mark-rutte/ [dostęp: 
25.04.2017].

Niderlandy Karaibskie, http://www.mapnall.com/pl/Ma pa-Niderlandy-Karaib 
skie_1150023.html [dostęp: 25.04.2017]. 

Nieuwe ambtsketens voor gezaghebbers Bonaire-Ssaba e n Sint-Eustatius, 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-konink 
rijk/documenten-en-publicaties/persberichten/2010/10/10/nieuwe-ambts 
ketens-voor-gezaghebbers-bonaire-saba-en-sint-eustatius.html [dostęp: 
26.04.2017].

NRC.Nl 2017, 12 marca, https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/12/diplomatieke-
rel-helpt-rutte-en-erdogan-7329430-a1550025 [dostęp: 26.04.2017].

Officiele uitslag tweede kamerverkiezingen, https://ww w.kiesraad.nl/verkiezin 
gen/inhoud/tweede-kamer/stemmen/blanco-ongeldig [dostęp: 26.04.2017].

Officiele uitslag tweede kamerverkiezingen, https://www.kiesraad.nl/actueel/
nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamerverkiezing-15-maart- 
2017 [dostęp: 26.04.2017].



Czerwona kartka dla „fałszywego populizmu”. Wybory w Królestwie Niderlandów (marzec 2017 roku) 325

Officiele uitslag tweede kamerverkiezingen, https://www.tweedekamer.nl/
nieuws/kamernieuws/kiesraad-stelt-definitieve-verkiezingsuitslag-vast 
[dostęp: 26.04.2017].

Recep Tayyip Erdogan woest op Nederland: ‘Nazi-overblijfselen en fascisten!’ 
[R.T. Erdgan nazywa Niderlandy popłuczynami nazistowskimi i faszysta-
mi]”, „The Post online” 2017, 11 marca. http://politiek.tpo.nl/2017/03/11/
recep-tayyip-erdogan-woest-op-nederland-nazi-overblijfselen-en-fascisten/ 
[dostęp: 26.04.2017].

Stadhouderskamer. https://www.tweedekamer.nl/contact_en_bezoek/de_
tweede_kamer_in_beeld/stadhouderskamer [dostęp: 27.04.2017].

Stemmingen Aanwijzing kabinets(in)formateur(s), Behandelddossier, https:
//zoek.officielebekendmakingen.nl/behandeld dossier/32759/h-tk-20112012 
-68-13 [dostęp: 27.04.2017].

Wilders G., Curriculum-vitae, http://www.pvv.nl/fracties/tweede-kamer/geert-
wilders/curriculum-vitae.html [dostęp: 25.04.2017].

Wilders (PVV) biografie, https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_com 
missies/alle_kamerleden/wilders-g-pvv/biografie [dostęp: 25.04.2017].

CZERWONA KARTKA DLA „FAŁSZYWEGO POPULIZMU”. 
WYBORY W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW (MARZEC 2017 ROKU)

Streszczenie

Wybory do Drugiej Izby parlamentu Królestwa Niderlandów 15 marca 
2017 roku cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem obserwatorów 
życia politycznego niemal całego świata. W walce o zwycięstwo liczyło się 
dwóch polityków: populista Geert Wilders z Partii Wolności i Mark Rutte, 
premier zdymisjonowanego gabinetu, przywódca liberalnej Partii Ludowej 
na rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Nowej dynamiki w walce wybor-
czej w Niderlandach nieoczekiwanie nadał prezydent Turcji, Recep Tayyip 
Erdogan. Postanowił on zmobilizować imigrantów tureckich w państwach, 
w  których stanowią oni znaczne skupiska, do udziału w zaplanowanym na 
16 kwietnia referendum w ich ojczyźnie. Zdecydowna odmowa Marka Rutte 
na prowadzenie kampanii w Niderlandach przez ministra spraw zagranicz-
nych Turcji i minister ds. rodziny i polityki społecznej wywołała agresję słowną 
prezydenta Erdoğana. Nazwał on państwo to „republiką bananową”, a panu-
jące tam rządy faszystowskimi. Zdecydowana postawa premiera Rutte zyskała 
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mu sympatię rodaków, wszystkich frakcji politycznych oraz Angeli Merkel, 
co prawdopodobnie przechyliło szalę na korzyść mocnego zwycięstwa jego 
ugrupowania.

RED CARD FOR “FALSE POPULISM”: ELECTIONS IN THE KINGDOM 
OF THE NETHERLANDS (MARCH 2017)

Summary

The election to the Second Chamber of the parliament of the Kingdom 
of the Netherlands on 15 March 2017 met with extremely great interest of 
political observers almost all over the world. Two politicians fought the main 
battle: a populist Geert Wilders of the Party of Freedom and Mark Rutte 
of the People’s Party of Freedom and Democracy (VVD). The President 
of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, unexpectedly added dynamics to the 
election in the Netherlands. He decided to mobilise Turkish immigrants in 
countries where they constitute considerable communities to take part in the 
constitutional referendum in Turkey scheduled for 16 April. When Mark 
Rutte decisively refused to allow the Turkish Minister of Foreign Affairs and 
the Minister of Family and Social Policies to run a political campaign in the 
Netherlands, President Erdogan reacted in strong words and characterised 
the Dutch government as fascist and the country acting like a banana republic. 
The strong stand of Prime Minister Rutte enjoyed real popularity with the 
Dutch population, other political factions and Angela Merkel, which probably 
helped him and his party win the election.

КРАСНАЯ КАРТОЧКА ДЛЯ «ЛОЖНОГО ПОПУЛИЗМА». 
ВЫБОРЫ В КОРОЛЕВСТВЕ НИДЕРЛАНДОВ (МАРТ 2017)

Резюме

Выборы во Вторую палату Парламента Королевства Нидерландов 
15 марта 2017 года вызвали исключительно повышенный интерес наблю-
дателей политических событий почти со всего мира. В качестве основных 
противников в выборах выступают два политика: популист Герт Вилдерс из 
Партии свободы и Марк Рютте, руководитель расформированного Кабинета 
министров, лидер либеральной Народной партии за свободу и демократию 



Czerwona kartka dla „fałszywego populizmu”. Wybory w Królestwie Niderlandów (marzec 2017 roku) 327

(VVD). Новый динамизм в избирательной борьбе неожиданно привнёс пре-
зидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он принял решение мобилизовать 
турецких иммигрантов в тех государствах, в которых они представляют 
собой наибольшие скопления, к участию в планируемом на 16 апреля рефе-
рендуме на их родине. Решительный отказ Марка Рютте в проведении кам-
пании в Нидерландах министром иностранных дел Турции и Министром 
по вопросам семьи и социальной политики вызвал словесную агрессию со 
стороны президента Эрдогана. Он назвал Нидерланды «банановой респу-
бликой», а правящую власть – фашистской. Решительная позиция премьер-
министра Рютте привела к росту симпатии со стороны соотечественников, 
всех политических фракций и Анжелы Меркель, что, по всей вероятности, 
перевесило чашу весов в пользу значительной победы его партии.


