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BAB IV 

POPULARITAS EUROSCEPTICISM PASCA 

REFERENDUM INGGRIS 
 

Pasca referendum Inggris tahun 2016, kelompok 

Euroscepticism yang berada di negara-negara anggota Uni 

Eropa memberikan dukungan atas keputusan yang dilakukan 

Inggris. Keberhasilan partai-partai sayap kanan yang ada di 

Inggris memancing semangat kelompok-kelompok Eurosceptic 

di Uni Eropa. Terlebih kelompok-kelompok ini mengkaji 

keberhasilan Inggris dan ingin menerapkan hal yang serupa 

untuk dapat dilaksanakan pada negaranya. Pasca Brexit situasi 

politik di Uni Eropa menjadi tidak stabil. Pada tahun-tahun 

selanjutnya banyak negara dan partai politik anti-imigran dan 

anti-eropa menyuarakan untuk segera melakukan referendum. 

Hasil Brexit telah memberika efek yang nyata bagi popularitas 

Euroscepticism di Uni Eropa. Penolakan kebijakan Uni Eropa 

dalam kuota yang harus diterima oleh negara-negara anggota 

menjadi bomerang sendiri terhadap Parlemen di Brussels. Oleh 

sebab itu pada BAB IV ini penulis akan membahas kenaikan 

popularitas Euroscepticism diantara negara-negara anggota Uni 

Eropa pasca referendum yang dilaksanakan Inggris pada tahun 

2016.  

 

A. Popularitas Euroscepticism di Negara-Negara Pendiri 

Uni Eropa  

Referendum Inggris merupakan salah satu prestasi yang 

terbilang sukses bagi kelompok Eursoceptic pada tahun 2016. 

Hal ini menjadi sebuah stimulan bagi kelompok-kelompok anti-

eropa di negara lainnya. Kemenangan kelompok Eurosceptic 

pada Brexit merupakan sebuah fenomena bagi integrasi eropa. 

Nigel Farage mengatakan setelah kemenangan referendum di 

Inggris,  (Hunt, 2018) 

 

“There is a feeling that a coming together of the 

Eurosceptic groups across Europe is necessary” 
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Efek dari kemenangan Partai Konservatif di Inggris, 

memberikan semangat bagi Marine Le Pen ketika mencalonkan 

sebagai presiden di Perancis pada tahun 2017. Marine Le Pen 

menegaskan bahwa. 

 

"Apa pun hasilnya, ini menunjukkan Uni Eropa 

membusuk, bahwa ada celah di mana-mana," kata Le 

Pen, yang menggambarkan Brussels sebagai "totaliter" 

dan meminta untuk melepasnya kembali ke "Eropa 

bangsa bangsa". 

 

Adapun kekhawatiran dialami oleh pemerintahan Jerman 

seperti Chancellor of Germany Angela Merkel yang 

berpendapat bahwa referendum di Inggris merupakan sebuah 

tantangan bagi negara Jerman dalam pemilu selanjutnya. 

Karena kelompok-kelompok Eurosceptic mulai berkembang 

kembali dan terlebih semangat tersebut akan tercurahkan pada 

kelompok anti-eropa di Jerman.  

Sementara dukungan datang dari Belanda pemimpin 

Party for Freedom Geert Wilders yang sudah menantikan 

referendum yang dilakukan Inggris. Geert Wilders mengatakan 

 

"Hore untuk Brits!, Sekarang giliran kita. Saatnya 

referendum Belanda!" "Sebuah suara untuk [PVV] 

adalah suara untuk referendum pada Nexit Belanda," 

 

Negara-negara Nordik, Swedia, Norwegia, Finlandia, 

Islandia, dan Denmark terpengaruh dengan fenomena yang 

terjadi di Inggris. Menurut hasil penelitian dari 5 negara 

tersebut, 2 diantaranya Swedia dan Denmark akan mengikuti 

jejak Inggris untuk melaksanakan referendum mengenai 

keanggotaan Uni Eropa di negara mereka. Partai Populis The 

Danish People Party dan Sweden Democrat memanfaatkan isu 

brexit sebagai kampanye di negara mereka (The Financial 

Times Limited, 2018) 
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Gambar 4.1 

Perkembangan Partai-Partai Eurosceptic di Kawasan Uni 

Eropa 

 
Sumber : www.express.co.uk 

(https://www.express.co.uk/news/world/713723/anti-eu-

parties-european-union-eurosceptics-map-national-front-

freedom-five-star) 

1. Prancis 

Kelompok Eurosceptic mengalami perkembangan 

yang cukup signifikan di antara negara-negara anggota 

khususnya pendiri Uni Eropa. Prancis merupakan salah 

satu negara pendiri Uni Eropa mengalami kemunduran 

mengenai kepercayaan integrasi ini. Aktor yang selalu 

mengkampanyekan isu anti-eropa yaitu Marine Le Pen 

dari Partai Front National mengikuti pemilihan umum di 

Perancis pada tahun 2017 kemarin. Walaupun Le Pen 

harus menelan kekalahan pada putaran kedua, tetapi pada 

putaran pertama antara Marine Le Pen dan Emmanuel 

Macron yang berasal dari Partai La Republique En 

Marche (Partai Sosialis) mendapatkan perolehan suara 

http://www.express.co.uk/
https://www.express.co.uk/news/world/713723/anti-eu-parties-european-union-eurosceptics-map-national-front-freedom-five-star
https://www.express.co.uk/news/world/713723/anti-eu-parties-european-union-eurosceptics-map-national-front-freedom-five-star
https://www.express.co.uk/news/world/713723/anti-eu-parties-european-union-eurosceptics-map-national-front-freedom-five-star
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tipis. Le Pen mendapatkan 21,53% suara sedangkan 

Macron mendapatkan 23,75% suara. Partai Front 

National mulai mendapatkan tempatnya di Perancis dan 

Le Pen sukses membawa FN masuk menjadi nomor 2 

dalam pemilihan umum dan mendapatkan kursi Majelis 

Nasional (majelis rendah) 7, Senat (majelis tinggi) 1, 

Regional Council 292, Department Council 46 dan 

European Parliament 16. (Vetriciawizach, 2017) 

Marine Le Pen merupakan aktor yang dikenal 

sebagai ekstrimis kanan dan bersikap tegas tentang anti-

eropa. Sebelum pemilu yang diadakan pada tanggal 7 mei 

2017, Le Pen berjanji akan membawa negerinya keluar 

dari Uni Eropa. Hal ini ia sampaikan untuk menyuarakan 

isu perbatasan, penegakan hukum, dan kebijakan 

ekonomi dan moneter yang tidak dapat diselesaikan oleh 

Uni Eropa. Ia memberi ketegasan bahwa tindakan serta 

pemikiran anti-eropa tidak akan pernah pudar. Semangat 

Le Pen juga bertambah dengan melihat fenomena yang 

baru terjadi pada negara Inggris yang menggelar 

referendum mengenai keanggotaannya yang diakhiri 

dengan kemenangan. Oleh sebab itu, ketika saatnya ia 

terpilih menjadi presiden Perancis, Le Pen akan 

melakukan hal yang sama. 

“Kemenangan bagi kebebasan. Seperti yang telah 

saya minta selama bertahun-tahun, kita sekarang harus 

menggelar referendum yang sama di Prancis dan negara 

UE lainnya,” 

Perkataan yang dilontarkan oleh Marine Le Pen 

melalui media sosialnya membuat kelompok-kelompok 

Eurosceptic di antara negara-negara anggota Uni Eropa 

bereaksi menuntut hal yang sama harus dilakukan dalam 

negaranya. (Micom, 2017) 

Partai Front National (FN) sudah berdiri sejak 5 

oktober 1972 oleh Jean Marie Le Pen ayah kandung 

Marine Le Pen yang sekarang menjadi pemimpin baru 

dalam partai FN. Isu imigran, anti-islam, anti-semitisme 

dan anti-eropa merupakan safari politik yang dijalankan 
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oleh Le Pen dan partainya. Dalam pemilu 2017 yang 

berlangsung di Prancis, memiliki prestasi yang baik 

ketika Le Pen  memilih David Rachline sebagai juru 

kampanye dalam pencalonan sebagai presiden Perancis. 

Rachline merupakan Walikota Frejus yang terpilih pada 

tahun 2014. Rachline memiliki popularitas yang baik di 

kotanya sendiri dengan menerapkan anti-imigrasi dan 

anti-islam. Hal tersebut dibuktikan dengan kebijakan 

dalam mengurangi pembangunan masjid dan 

menghentikan pembangunan yang sedang terjadi pada 

wilayahnya. Dapat dikatakan bahwa Frejus merupakan 

basis masa yang akan mendukung poin fundamental FN 

yaitu anti-eropa. (Alduy, 2018) 

2. Belanda 

Pada tahun 2017 dalam pemilihan Perdana 

Menteri di Belanda, Party for Freedom yang dipimpin 

oleh Geert Wilders menjadi sorotan oleh seluruh 

masyarakat dan tokoh politik di eropa. Pasalnya Geert 

Wilders merupakan kelompok Eurosceptic garis keras. 

Wilders telah menjanjikan untuk segera keluar dari Uni 

Eropa ketika ia terpilih menjadi Perdana Menteri. Selama 

proses kampanye untuk pencalonannya, Wilders selalu 

menyuarakan anti-imigran dan anti-islam. Meskipun 

hasil akhir menunjukan kekalahan, tetapi seiring 

meningkatnya popularitas gerakan populis membuat 

peningkatan jumlah partisipasi pada pemilihan umum 

sebanyak 81%. Fenomena Brexit pada pertengahan tahun 

2016 cukup menggoyangkan stabilitas Uni Eropa dan 

memasuki tahun 2017 tepatnya bulan maret, Uni Eropa 

diguncangkan kembali dengan melihat PVV menduduki 

nominasi kedua dalam pemilihan umum. Wilders juga 

menegaskan bahwa partainya siap menjadi lawan terberat 

dalam pemerintahan dengan mengambil 20 kursi 

parlemen. (Suastha, 2017) 

Pemilu yang diselenggarakan oleh Belanda tahun 

2017 kemarin memberikan sinyal kuat kepada parta-

partai sayap kanan yang akan menyelenggarakan pemilu 
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di negaranya masing-masing. Meskipun partai Geert 

Wilders kalah dalam pemilu Belanda, ide dan gagasan 

mengenai anti-islam dan anti-eropa masih bertahan di 

tengah-tengah perpolitikan dan masyarakat Belanda. 

Hingga kini, Pemimpin Uni Eropa benar-benar 

merasakan pertumbuhan Euroscepticism yang cukup 

signifikan di kawasan eropa. Belanda menjadi 

kekhawatiran terbesar oleh Institusi Uni Eropa  jika PVV 

memenangkan pemilu 2017. Institusi Uni Eropa 

meyakini hasil pemilu Belanda yang menempatkan Partai 

Kebebasan Geert Wilders di nomo 2 merupakan 

perkembangan partai sayap kanan yang berasal dari 

referendum Inggris. (Pars Today, 2017) 

 

Gambar 4.2 

Hasil Pemilihan Umum Belanda Tahun 2017 

 
Sumber : www.Parstoday.com 

(https://www.dw.com/id/eropa-lega-atas-kekalahan-wilders/a-

37959982) 

 

Dibalik kekalahan yang dialami oleh PVV, partai 

pemenang The People’s Party for Freedom and 

Democracy yang dipimpin oleh Mark Rutte yang kini 

menjabat sebagai Perdana Menteri terpilih mengalami 

penurunan dalam memenangkan kursi di Parlemen. 

Partai VVD mengalami penurunan sampai 8 kursi 

http://www.parstoday.com/
https://www.dw.com/id/eropa-lega-atas-kekalahan-wilders/a-37959982
https://www.dw.com/id/eropa-lega-atas-kekalahan-wilders/a-37959982
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sedangkan PVV menambah 5 kursi. Suara yang 

terkumpul dari hasil pemilu sebesar 81% dari total 

keseluruhan masyarakat Belanda. Kemenangan yang 

diraih oleh Mark Rutte dan tercapainya koalisi untuk 

membentuk sebuah kabinet tetap tidak bisa menjamin 

kedepannya mengenai kebijakan ramah dengan imigran 

seperti yang diterapkan sebelumnya. Mengingat bahwa 

imigran yang mayoritas berdatangan dari Maroko 

melonjak naik dan ditambah gerakan anti-imigran yang 

disuarakan oleh PVV menguat. (Jusuf, 2017) 

3. Jerman 

Selanjutnya pada tahun yang sama bulan 

September 2017, Jerman melakukan pemilihan umum di 

negaranya. Partai sayap kanan Alternative for Germany 

mendapatkan hasil yang memuaskan karena masuk 

dalam peringkat ketiga dan memenangkan 94 kursi. AfD 

mampu bersaing dengan partai-partai besar seperti 

Christian Democratic Union of Germany (CDU) dan 

Social Democratic Party of Germany (SPD). Hasil akhir 

pada pemilihan umum di Jerman cukup mengejutkan 

karena AfD yang masuk dalam 3 besar partai politik. 

Sebelum pemilihan berlangsung Free Democratic Party 

(FDP) dan The Green merupakan partai yang digadang-

gadang mengisi posisi ketiga. Pemimpin partai FDP 

Christian Lindner khawatir jika AfD yang mendapatkan 

posisi ke 3, ideologi nasionalis-otoriter akan berkembang 

di Jerman. (Deutsche Welle, 2017)  

Kemenangan AfD untuk mendapatkan posisi 

ketiga karena isu imigran kembali disuarakan oleh 

mereka. Jerman merupakan negara yang paling besar 

dalam menampung imigran dan memancing sebagian 

masyarakatnya untuk menilai partai penguasa CDU tidak 

dapat dipercaya kembali. Spektrum politik yang 

dibawakan oleh AfD sebagai partai ultra kanan kian 

dapat diterima oleh sebagian kelompok masyarkat di 

Jerman.  Oleh sebab itu posisi ketiga yang diperoleh AfD 

merupakan suara yang berasal dari kaum muda Jerman 
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bagian timur dan golongan masyarakat yang tidak ingin 

memilih kembali pada pemilu tahun ini. Tetapi AfD 

dapat memanfaatkan suara-suara tersebut dengan 

menggunakan isu imigran dan ideologi yang ditawarkan 

pada pemilihan umum kali ini. (Saju, 2017) 

Pemilihan umum yang berlangsung pada awal 

sampai akhir tahun 2017 memberikan kemenangan besar 

bagi partai-partai Eurosceptic di Uni Eropa. 

Kemenangan yang diraih oleh partai-partai tersebut 

terjadi pada negara-negara pendiri Uni Eropa. Meskipun 

tidak mendapatkan kursi Presiden di Perancis, Perdana 

Menteri di Belanda dan Kanselir di Jerman, partai-partai 

sayap kanan mampu mengimbangi kekuatan partai-partai 

besar dan partai penguasa dengan memenangkan kursi 

parlemen. Kemenangan besar diraih oleh, Jerman yang 

mendapatkan tempatnya kembali pada pemilihan umum 

tahun 2017 yang sebelumnya pernah didapatkan pasca 

perang dunia ke dua.  (Wiese, 2017) 
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Gambar 4.3 

Total Persentase Suara Yang di Dapatkan Oleh Partai 

Eurosceptic Pada Pemilihan Umum Tahun 2017 

 
Sumber : www.statista.com 

(https://www.statista.com/chart/11228/far-right-gaining-

ground-in-europe/) 

 

4. Italia 

Memasuki awal tahun 2018 tepatnya pada bulan 

Maret kelompok Eurosceptic meraih prestasi kembali 

dengan memenangkan pemilihan umum di Italia. 

Menggunakan isu imigran sebagai kampanye seperti 

partai-partai Eurosceptic lainnya, Five Star Movement 

dan The League memimpin kemenangan pemilihan 

umum tahun 2018 di Italia. Kedua partai tersebut 

merupakan partai anti-imigran yang akan menutup 

gerbang untuk para imigran yang ingin masuk 

kenegaranya dan terlebih partai tersebut merupakan anti-

eropa. Partai Demokrat yang merupakan partai kiri-

http://www.statista.com/
https://www.statista.com/chart/11228/far-right-gaining-ground-in-europe/
https://www.statista.com/chart/11228/far-right-gaining-ground-in-europe/
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tengah dalam membela integrasi eropa menegaskan 

bahwa kekuatan anti-imigran dan anti-eropa tidak dapat 

dibendung. Partai Demokrat tidak mampu meyakinkan 

kepada masyarakat mengenai pentingnya keanggotaan 

Italia di Uni Eropa. (VoaIndonesia, 2018) 

 

Gambar 4.4 

Hasil Pemilihan Umum Italia Tahun 2018 

 
Sumber : www.industrynews.com 

(http://www.industrynews.com.au/news-article/anti-eu-

parties-make-big-gains-italian-general-election/) 

 

Meskipun hasil akhir pada pemilihan umum 

menunjukan ketidakpastian Perdana Menteri yang baru 

untuk mendapatkan koalisi untuk memenuhi suara 

kedudukannya, Italia diharuskan melakukan pemilihan 

ulang. Namun pemilihan ulang yang dijanjikan oleh 

Presiden Italia, Sergio Matarella, masih memantapkan 

posisi partai sayap kanan dan tetap membuat 

kekhawatiran tentang keanggotaan Italia di Uni Eropa. 

Sebab hingga saat ini partai 5 Star Movement dan The 

league masih memimpin masyarakat untuk bersikap 

skeptis terhadap Uni Eropa. Akibat dari aksi yang 

dilakukan oleh partai anti-imigran dan anti-eropa 

http://www.industrynews.com/
http://www.industrynews.com.au/news-article/anti-eu-parties-make-big-gains-italian-general-election/
http://www.industrynews.com.au/news-article/anti-eu-parties-make-big-gains-italian-general-election/
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tersebut, Italia mengalami anjlok pada bursa saham dan 

saham perbankan. Hal ini disebabkan ketakutan para 

investor mengenai perkembangan Euroscepticism di 

Italia. Matarella sebelumnya memilih Giuseppe Conte 

sebagai Perdana Menteri, namun Conte memilih mundur 

karena menteri keuangan yang diusungnya Paoulo 

Savona ditolak oleh Presiden karena Savona akan 

membawa Italia keluar dari Zona Euro. 

(CNNInternasional, 2018).  

 

B. Popularitas Euroscepticism di Negara-Negara 

Anggota Lainnya dan Koalisi Parlemen 

Euroscepticism menjadi sebuah pemahaman yang 

dikatakan cukup sukses dalam memenangkan pemilihan umum 

dibeberapa negara anggota Uni Eropa. Czech Republic menjadi 

negara dengan pemerintahan yang Eurosceptic. Pemilihan 

umum Perdana Menteri yang diadakan pada tahun 2017 

memenangkan Andrej Babis dari ANO 2011 dengan total 

perolehan suara 29.6% dan menjadi partai pemenang pertama. 

Andrej Babis mendapatkan kesempatan untuk memimpin 

parlemen dengan menyuarakan anti-imigran dan anti-eropa. 

Perdana Menteri Ceko ini akan menentang kebijakan Uni Eropa 

dalam keputusannya untuk menampung imigran (Aljazeera, 

2017).  

Setelah pemilihan legislatif 2017, Czech Republic 

mengadakan pemilihan presiden pada tahun selanjutnya. Hasil 

dari pemilihan presiden ini menambah popularitas 

Euroscepticism. Sebab presiden terpilih Milos Zeman Party of 

Civic Rights (PCR) termasuk orang yang anti-eropa. Lawan 

Zeman yaitu Drahos yang merupakan pro-Uni Eropa mengakui 

kekalahan yang dialaminya. Dengan total 99.35% suara yang 

masuk dalam pemilihan presiden, Zeman mendapatkan 51.55% 

sedangkan Drahos 48.44%. Hasil ini akan membawa Czech 

Republic untuk melaksanakan referendum. Zeman mengatakan, 
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“I would welcome a referendum on exit and in practice 

he significantly deviated from both EU and NATO.”And 

he said “Brexit is a decision that must be respected.” 

 

Kegiatan politik pertama yang akan dilakukan Zeman 

adalah menempatkan posisi Ceko untuk membekukan Zona 

Euro sebab kebijakan tersebut membuat pembayaran pajak 

mereka digunakan untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh 

Yunani. (Chandler, 2018) 

Keberhasilan partai Eurosceptic yang menyuarakan hal 

yang sama anti-imigrasi dari wilayah Eropa Barat juga 

dirasakan oleh Freedom Party of Austria Heinz Christian 

Strache. Partai Strache menjadi koalisi bagi partai pemenang 

Austrian People’s Party. Strache mendapatkan kursi sebagai 

Wakil Kanselir Austria (Slawson, 2017). Hasil akhir dalam 

Austrian legislative election, 2017: 

 Sebastian Kurz's List – the new Austrian People’s 

Party: 31.5 percent, 62 seats 

 The Social Democratic Party of Austria: 26.9 

percent, 52 seats 

 Freedom Party of Austria: 26.0 percent, 51 seats 

 NEOS – The New Austria together with Irmgard 

Griss, Citizens for Freedom and 

Responsibility: 5.3 percent, 10 seats 

 Peter Pilz’s List: 4.4 percent, 8 seats 

Jumlah total pemilih yang ada di Austria sebanyak 80% 

dari total keseluruhan sebanyak 6.400.998 pemilih. Melalui 

hasil akhir ini, sudah dipastikan bahwa partai sayap kanan FPO 

akan memperoleh 52 kursi Dewan Nasional di Austira. 

(Embassy of Austria, 2017) 

Negara Hungaria ikut menjadi bagian dari peningkatan 

popularitas Euroscepticism. Perdana Menteri Viktor Orban 

memenangkan kursi sebagai Perdana Menteri Hungaria. 

Bersama dengan partai Koalisi Orban Christian Democrat 

Party mendapatkan kursi 133 dari 199 kursi yang diperebutkan. 

Orban berasal dari Partai Fidezs yang berideologi soft-

eurosceptic dan populis. Viktor Orban membawakan isu-
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imigran dan mengecam aksi islamisasi yang terjadi pada 

kawasan Uni Eropa. Oleh sebab itu, Orban akan menentang 

kebijakan Uni Eropa mengenai kuota imigran yang ditampung 

oleh negara-negara anggota. Pada pemilihan umum Parlemen 

Hungaria tahun 2018 ini, posisi kedua di menangkan oleh partai 

Jobbik yang merupakan anti-globalisme dan anti-eropa. Jobbik 

berhasil menempatkan dari perwakilan partai pada Majelis 

Nasional sebanyak 24 kursi, Parlemen Eropa 3 Kursi dan 

Dewan Kabupaten 81 kursi. Hal ini tentunya menjadi sinyal 

buruk bagi perkembangan Uni Eropa. (Purnama, 2018) 

Barisan Eurosceptic selanjutnya datang dari aliansi 

Hungaria dalam Parlemen Eropa, yaitu Polandia. Negara ini 

menyatakan berselisih dengan Institusi Uni Eropa yang ada di 

Brussels. Kedua negara tersebut menyatakan bahwa mereka 

anti-eropa dan siap bertarung dengan Uni Eropa. Mengingat 

bahwa Hungaria dalam pemilu 2018 baru memenangkan suara 

yang besar oleh partai Eurosceptic berada pada posisi pertama 

dan kedua. Sedangkan dari kubu Polandia melalui Perdana 

Menterinya, Mateusz Morawiecki yang melakukan kunjungan 

ke Hungaria mengatakan: 

 

"Saya percaya bahwa negara-negara yang berpikiran 

sama seperti kita bersama dapat mempengaruhi masa 

depan Eropa dengan cara yang sangat positif." 

 

Aliansi Polandia dan Hungaria akan memberikan 

ancaman terhadap Uni Eropa. (Barnes, 2018) 

Barisan partai sayap kanan yang memenangkan 

pemilihan umum pada masing-masing negaranya untuk 

mengambil kursi European Parliament, kini membuat koalisi 

untuk partai politik yang menyuarakan anti-imigran dan anti-

eropa. Koalisi tersebut bernama Europe of Nations and 

Freedom (ENF). Koalisi ini menjadi sebuah forum komunikasi 

untuk partai politik Eurosceptic mengenai krisis yang terjadi 

pada negara mereka akibat kebijakan serta proyek Uni Eropa. 

Mereka juga melakukan konsensus sampai strategi tepat untuk 

menyuarakan anti-imigrasi kepada Parlemen Eropa.  
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Kelompok ENF kini menjadi sebuah basis kekuatan 

partai-partai Eurosceptic untuk berjuang dimasing-masing 

negara. Koalisi ENF diketuai oleh Marine Le Pen (National 

Front) dan Marcel De Graff (Partij voor de Vrijheid) dengan 

total keseluruhan 38 orang yang terdiri dari 8 negara anggota, 

National Front Prancis, Lega Nord Italia, Partij voor de 

Vrijheid Belanda, Freiheitliche Partei Osterreichs Austria, 

Kongres Nowej Prawicy Polandia, Vlaams Belang Belgium, 

dan dua negara yang tidak terafiliasi secara kepartaian yaitu 

Inggris dan Rumania. (Heinisch, 2016) 

 

 


