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Met name door het succes van charis-
matische rechts-populisten als Marine 
le Pen in Frankrijk en Geert Wilders 
in nederland is de aandacht voor het 
grotere electorale succes van rechts-
extremistische partijen in europa verder 
toegenomen. hun invloed op de rege-
ringen en hiermee ook op belangrijke 
vraagstukken van het europese beleid 
groeit. regeringsleiders als de hon-
gaarse Victor Orban schuiven steeds 
verder op naar rechts. in heel europa 
komen er steeds meer contacten tussen 

rechts-extremisten en rechts-populisten 
als europarlementariër Marine le Pen 
en de Oostenrijkse FPÖ-leider heinz-
christian Strache. De omslag van deze 
brochure toont de beide politici op een 
persconferentie in het Straatsburgse 
europees Parlement. hoewel in het 
voorjaar van 2014 alweer de volgende 
europese verkiezingen zullen worden 
gehouden, zijn niet alleen veel afge-
vaardigden maar ook veel kiezers zich 
nog helemaal niet bewust hoe wijdver-
breid de rechts-extremisten al zijn in 
europa. Dit komt door de nieuwe vorm 
waarin het extreemrechtse gedachten-
goed wordt gepresenteerd. De belang-
rijkste spelers leren steeds meer grens-
overschrijdend te werk te gaan om 
volop profijt te trekken van populistische 
stemmingen. het door hen geschetste 
beeld van een strijd tussen enerzijds 
mensen die voor eigen land en cultuur 
opkomen en anderzijds „zij daarboven 
in de gevestigde partijen en in brussel”,  
krijgt door de voortschrijdende wereld-
crisis steeds meer aanhang. De racisti-
sche en vijandige ondertoon wordt hier-
bij al snel over het hoofd gezien, maar 
in de hoofden en aan de stamtafel blij-
ven ze wel hangen. in 2010 publiceerde 

ik reeds een uitgebreide brochure over 
„strategieën tegen extreemrechts”, en 
deze nieuwe brochure is bedoeld om 
het publiek te informeren over rechts-
extremisten en rechts-populisten in het 
europees Parlement en hun partijen in 
de eU-lidstaten. De grote hoeveelheid 
achtergrondinformatie moet de europe-
anen helpen zich een beeld te vormen 
van de algemene situatie. Verder vormt 
zij een handleiding voor de deelnemers 
aan het politieke proces in de europese 
Unie en voor mijn collega’s in het eu-
ropees Parlement en in de partijen, zo-
dat zij het verwarrende extreemrechtse 
spectrum beter kunnen inschatten en 
racistische en nationalistische trends 
het hoofd kunnen bieden.

Mijn uitdrukkelijke dank gaat uit naar 
mijn team, en in het bijzonder tobias 
Peter, die in hoge mate tot het succes 
van deze én de vorige brochure heeft 
bijgedragen. natuurlijk is deze brochure 
ook een momentopname en verschijnt 
zij in een tijd dat europa en zijn demo-
cratie in een diepe crisis verkeren. bij 
de cruciale Griekse verkiezingen in 
2012 kwam er met „Gouden Dageraad” 
opnieuw een extreemrechtse partij in 

een europees parlement. en gezien de 
economische en sociale ongenoegens 
in veel eU-lidstaten is ook elders het 
succes van rechts-extremistische en 
rechts-populistische partijen niet uitge-
sloten. Dat wordt voor mij de komende 
jaren een zwaartepunt in mijn inspan-
ningen tegen extreemrechts in europa. 
Voor nieuwe ontwikkelingen en aan-
vullende inlichtingen bij deze brochure 
zouden mijn team en ik u zeer dankbaar 
zijn. Wie verdere informatie over onze 
werkzaamheden in het europees Parle-
ment wenst te ontvangen of suggesties 
heeft, kan een e-mail sturen naar jan.
albrecht@europarl.europa.eu.

ik hoop dat deze brochure u nuttige 
inzichten biedt en een bijdrage kan le-
veren aan een europa zonder racisme, 
mensvijandigheid en nationalisme.

VooRWooRd 
DooR JAn PHILIPP ALBRECHT
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rechts-extremisme in al zijn facetten 
en schakeringen vormt een bedrei-
ging voor de europese democratieën. 
Met het begrip „rechts-extremisme” 
wordt een hele groep ideologieën en 
activiteiten aangeduid die zich tegen 
democratie, pluraliteit en mensenrech-
ten keren. hun maatschappelijk model 
wordt gekenmerkt door autoritaire en 
antipluralistische ideeën. Ook het euro-
pees Parlement bevat extreemrechtse 
en rechts-populistische partijen die ac-
tief aan een „europa der Vaderlanden” 
werken. Maar waar zijn deze parlemen-
tariërs te vinden en welke thema‘s ver-

dedigen zij? Uit welke landen komen zij 
en wie zijn de nationale spelers? Deze 
brochure geeft u een beeld van een ge-
bied waarover tot nu toe nog vrij weinig 
bekend was: de aanwezigheid van uit-
eenlopende extreemrechtse partijen en 
afgevaardigden in het europees Parle-
ment. aan de hand van rapporten over 
de individuele europese landen kunnen 
geïnteresseerden zich een idee vormen 
wat de nationale achtergrond van de 
afgevaardigden is en welke plaats zij 
in het Parlement innemen. Fascistisch 
georiënteerde partijen kregen na de 
tweede Wereldoorlog in veel europese 
landen nog maar nauwelijks politieke 
voet aan de grond, maar dit betekent 
niet dat zij niet tot de dag van vandaag 
hun mensverachtende wereldbeeld 
hebben kunnen verspreiden. Om deze 
trends aan het licht te brengen begin-
nen de landenrapporten daarom met 
het einde van de tweede Wereldoorlog, 
hoewel de historische overwegingen 
noodgedwongen oppervlakkig blijven. 
in elk geval wordt duidelijk dat rechts-
extremisme in europa niets nieuws is 
en bovendien hebben veel partijen zich-
zelf ideologisch gezien in een nieuw 
jasje gestoken zonder daarentegen 
hun racistische kern op te geven. an-
ders dan in West-europa verschenen 
in Oost-europa pas in 1989/1990 weer 
extreemrechtse partijen op het politieke 
toneel, en daarom vangen hun landen-
rapporten pas bij het begin van de po-
litieke veranderingen in Oost-europa 
aan. Desondanks waren er natuurlijk 
ook in Oost-europa vóór en tussen de 
oorlogen al fascistische partijen en be-
wegingen, en in de naoorlogse periode 

tekenden zich ook vóór 1989 al soort-
gelijke trends af. Verder wordt in de 
landenrapporten uitsluitend het rechts-
extremisme van partijen beschreven 
en bovendien beperken we ons tot een 
overzicht; voor meer uitvoerige inlich-
tingen verwijzen wij naar de genoemde 
bronnen. Ook ideologische verschillen 
en bijzonderheden kunnen slechts mar-
ginaal worden aangestipt,en hetzelfde 
geldt voor inhoudelijke observaties over 
het deels verborgen gehalte aan anti-
semitische en racistische uitingen. hoe 
graag we dit misschien ook willen, kun-
nen we de betrokken citaten toch niet 
analyseren op hun ideologische basis 
of op hun extreemrechtse stuwkracht. 
Ze staan grotendeels op zich. Deze bro-
chure is veeleer bedoeld als informatie-
bron over de rechts-extremistische en 
rechts-populistische afgevaardigden 
en als basis voor verdere politieke dis-
cussie. Wat in elk geval opvalt is dat 
extreemrechtse groepen als individu-
ele bewegingen en subculturen in alle 
genoemde landen actief zijn. hoewel 
uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat er een rechtstreeks verband bestaat 
tussen het rechts-extremisme van be-
wegingen en partijen, blijven deze groe-
pen in de landenrapporten buiten zicht. 
in veel van de genoemde bronnen kunt 
u hierover verdere informatie vinden. 
alle bronnen zijn openbaar toeganke-
lijk, zorgvuldig getest en in de tekst aan-
gegeven. Door de veelheid aan talen 
waren secundaire bronnen buitenge-
woon belangrijk voor de samenstelling 
van deze brochure, en verder dienen de 
gebruikelijke reserves in acht genomen 
te worden ten aanzien van de vertaling 

InLEIdInG
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van letterlijke citaten door derden. aan-
gezien het niet om officiële vertalingen 
gaat, zijn minimale afwijkingen binnen 
de getuigenissen mogelijk. heel anders 
is het gesteld met citaten uit documen-
ten en toespraken van het Parlement, 
aangezien deze door het Parlement zelf 
op zijn minst in het engels zijn verstrekt. 
De biografische gegevens zijn afkom-
stig van de homepage van het euro-
pees Parlement.

BEGRIPPEN….

er bestaan tal van omschrijvingen van 
wat hier als rechts-extremisme wordt 
aangeduid.1 Globaal bezien is rechts-
extremisme een politieke stroming die 
zich direct of indirect afkeert van de 
belangrijkste pilaren van de liberale 
democratie: politiek pluralisme en de 
grondwettelijke bescherming van min-
derheden. De kern wordt gevormd door 
ultranationalistische, autoritaristische 
en xenofobe elementen. tegenover het 
proces van maatschappelijke moderni-
sering met sociale en functionele diffe-
rentiëring en individualisering wordt een 
rond nationale grenzen geconstrueerde 
en een etnisch, cultureel of religieus be-
paalde collectieve identiteit geplaatst.2  
het individu moet zichzelf en de rech-
ten van hemzelf en zijn medeburgers 
ondergeschikt maken aan de grotere 
belangen van de gemeenschap. Sinds 
de tachtiger jaren hebben de meeste, 
en vooral de West-europese, extreem-
rechtse partijen hun banden met hun 
fascistische tradities en vaak openlijk 

antidemocratische instelling verbroken. 
Voortaan moet dus een onderscheid 
worden gemaakt tussen rechts-extre-
misten die nog altijd sterke banden met 
de fascistische traditie onderhouden 
en populistische nationalisten (hier ook 
wel rechts-populisten genoemd).3 Met 
name in het zogeheten „grijs gebied 
binnen het rechts-extremisme”4 boeken 
rechts-populisten op gemeentelijk, regi-
onaal en nationaal niveau veel succes. 
in tegenstelling tot het rechts-extremis-
me richten rechts-populisten zich niet 
op anti-democratische sentimenten en 
evenmin gebruiken zij geweld om poli-
tieke geschillen te vereffenen. Om zich 
voor het zogenaamde „maatschappelijk 
midden” als verkiezingsalternatief te 
kunnen aanbieden, proberen zij niet met 
de rechts-extremisten geïdentificeerd te 
worden. Ondanks hun ideologische me-
tamorfose zijn ook de beginselen van 
rechts-populistische partijen niet te ver-
enigen met een op pluralisme en gelijk-
heid steunende rechtsstaat. Zij hebben 
nog altijd dezelfde ideologie van onge-
lijkheid en uitsluiting van etnisch of bio-
logisch gedefinieerde minderheden en 
ook zij streven naar een inperking van 
hun rechten. 

MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGRoND…

extreemrechtse partijen, bewegingen 
en subculturele milieus worden vanaf 
eind jaren ’80 in heel europa sterker. 
Dit uit zich ten eerste in nationale en 
europese verkiezingssuccessen, en 

ten tweede in het grote ledenaantal 
van extreemrechtse bewegingen en de 
aantrekkingskracht van subculturele 
milieus, vooral onder jongeren. lokaal, 
regionaal en nationaal succes hebben 
binnen europa de Freiheitliche Par-
tei Österreichs (FPÖ), het belgische 
Vlaams belang (Vb), het Franse Front 
national (Fn), de hongaarse Jobbik en 
hongaarse Partij voor Gerechtigheid en 
leven (MiÉP), de italiaanse lega nord, 
de bündnis Zukunft Österreich (bZÖ), 
de Dansk Folkeparti, de Schweizeri-
sche Volkspartei (SVP) en de neder-
landse Partij voor de Vrijheid (PVV). 
Daarnaast zijn er nog partijen die tot 
nu toe slechts op lokaal en regionaal 
niveau succes hadden, zoals de natio-
naldemokratische Partei Deutschlands 
(nPD), de british national Party (bnP) 
of de Schwedendemokraten (SD). ex-
treemrechts heeft vooral als beweging 
en subcultuur succes.5 in het subcul-
turele milieu is sprake van een sterke 
transnationale samenwerking tussen 
rechts-extremisten uit verschillende lan-
den. De buitenlandse contacten tussen 
rechts-extremisten zijn een stuk inten-
siever geworden, de communicatie is 
verbeterd, er wordt voortdurend infor-
matie uitgewisseld en er is zelfs sprake 
van een enthousiast evenemententoe-
risme.6 internet speelt een centrale rol 
bij de communicatie en de verspreiding 
van propagandamateriaal.

Wat in heel europa opvalt is de ster-
kere positie van rechts-populistische 
partijen bij de verkiezingen. Zij probe-
ren zich enerzijds in het openbaar altijd 
weer van de extreemrechtse partijen 

te distantiëren, maar aan de andere 
kant bestaan er wel degelijk duidelijke 
structurele en persoonlijke banden tus-
sen rechts-extremistische en rechts-
populistische spelers. hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om gemeenschappelijke 
mobilisering en wederzijdse ondersteu-
ning bij verkiezingen, maar ook om het 
leveren door extreemrechts van jonge 
medewerkers voor populistische par-
tijen.7 Vooral voor jonge mensen is de 
toetreding tot het extreemrechtse milieu 
via subculturele netwerken aantrekke-
lijker dan een rechtstreeks partijpolitiek 
engagement. in de vorm van muziek, 
mode en vrijetijdsbesteding worden de 
jongeren al vroeg bekend gemaakt met 
extreemrechtse wereldbeelden. Door 
de aanschaf van bepaalde kledingmer-
ken en geluidsmateriaal en het bezoek 
aan concerten steunen zij de rechtse 
structuren. in veel europese landen is 
de subculturele europese scene be-
langrijker en omvangrijker dan het le-
denaantal van de overeenkomstige 
partijen. Maar de culturele aspecten die 
door muziek en de bijbehorende ideolo-
gie worden uitgedragen hebben niette-
min een langdurig effect op de houding 
van de jongeren.8 in enkele landen is 
daarnaast ook sprake van een omvang-
rijke radicalisering en een bijbehorende 
gewelddadigheid van extreemrechtse 
groepen. Vooral in Duitsland, Zwitser-
land, Frankrijk en nederland zijn de 
rechts-extremisten steeds vaker bereid 
om geweld te gebruiken. Ook hongarije 
komt al geruime tijd steeds opnieuw in 
het nieuws met extreemrechtse aanval-
len op roma. De rechts-extremistische 
partij Jobbik en de (eigenlijk verboden) 
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paramilitaire hongaarse Garde, waar-
van veel van deze aanvallen uitgaan, 
is sinds de nationale verkiezingen in 
hongarije in 2010 met 17 procent van 
de stemmen de derde partij in het hon-
gaarse parlement. interessant is dat 
hoe succesvoller de partijen zijn, hoe 
kleiner de subculturele bewegingen en 
omgekeerd. Maar ook in landen waar 
extreemrechtse partijen op nationaal en 
europees niveau geen rol spelen, ver-
overen zij op regionaal en lokaal niveau 
almaar meer stemmen. Dat zien we bij-
voorbeeld in Duitsland, Zweden en het 
Verenigd Koninkrijk.
 

THEMA’S…

immigratie is overal in europa een van 
de grootste scheldwoorden voor rechts-
extremisten. Migranten in het algemeen 
maar vooral de aanwezigheid van mos-
lims in de (West-europese) samenleving 
worden hierbij gezien als hoofdoorzaak 
voor alle sociale problemen. Werkloos-
heid, criminaliteit, woningschaarste, 
„uitkeringsfraude” en „buitenlandse 
overheersing” laten zich in het extreem-
rechtse wereldbeeld rechtstreeks te-
rugvoeren op de immigratie en zijn de 
oorzaak van alle materiële en culturele 
problemen. immigratie fungeert hier als 
‚frame’, met andere woorden als inhou-
delijk kader van de problemen en als 
rearticulatiemiddel.9 algemeen maat-
schappelijke problemen worden door de 
rechts-extremisten gerearticuleerd en 
in het kader van een etnisch-nationale 
hegemoniteit geëtniseerd als verklaring 

voor maatschappelijke problemen. De 
migratie vormt in hun verbeelding een 
bedreiging voor de homogeen gedachte 
„natie” en „neemt de plaats in” van het 
„volk”. Maatschappelijke en individuele 
problemen ontstaan volgens rechts-ex-
tremisten wanneer mensen niet thuis en 
geworteld zijn in „hun” cultuur, maar er 
als gevolg van migratiebewegingen een 
„vermenging” van een homogeen en 
statisch geachte cultuur voordoet. Dien-
tengevolge zouden de meeste proble-
men dus opgelost kunnen worden door 
niet alleen een einde te maken aan de 
immigratie, maar de in de verschillende 
landen wonende „buitenlanders” zelfs 
terug te sturen. Spectaculaire voorbeel-
den zijn de oproep van de Zwitserse 
SVP tijdens de verkiezingen om te kie-
zen voor „Maria in plaats van Sharia”, 
de slogan van de Duitse nPD „Polen-
invasie stoppen” (inmiddels werd het 
gebruik van een verkiezingsposter met 
deze slogan vanwege volksopruiing 
door de rechter verboden) of de hon-
gaarse rechts-extremisten die Sinti en 
roma tot centrale vijand verklaren en 
die oproepen tegen de „slavernij” van 
het hongaarse volk.

De extreemrechtse ideologie sluit recht-
streeks aan bij een wijdverbreid „racis-
me van het midden”, dat niet (openlijk) 
biologisch-racistisch bepaald is, maar 
verklaard wordt door culturele verschil-
len. De „buitenlanders” zouden niet te 
verenigen zijn met de eigen cultuur. 
Dat het hier uiteindelijk toch om een 
racistische classificatie gaat wordt wel 
duidelijk uit de meest onuitgesproken 
toevoeging dat de „andere” cultuur min-

derwaardig zou zijn.10  De identiteit van 
een „volk” wordt onder het mom van 
een homogene gemeenschap geheel 
en al gebaseerd op een biologisch „zui-
vere ondergrond”, die is gebaseerd op 
bloedbanden en niet op de nationaliteit 
van een land (etnos versus demos). in 
deze etnicistische ideologie is het voor-
werp van racisme inmiddels anders dan 
in de klassieke fascistische partijen. het 
vroegere antisemitisme verdwijnt dan 
wel niet volledig, maar raakt nu meer op 
de achtergrond, verborgen achter een 
virulent anti-islamitische vorm van ra-
cisme.11 De enorme aantrekkingskracht 
van deze ideologie in het „maatschap-
pelijk midden” wordt duidelijk in stu-
dies die aantonen dat de helft van alle 
Duitsers afwijzend tegenover moslims 
staat.12 Feit is dat in de media en door 
prominente publicisten geheel openlijk 
anti-islamitische betogen worden ge-
houden. aangespoord door het Zwitser-
se bij referendum opgelegde minaret-
verbod wordt in de verkiezingen steeds 
vaker gehamerd op het veronderstelde 
gevaar van een „sluipende islamisering” 
van europa. terwijl in de West-europe-
se landen vooral moslims slachtoffer 
van een hetze zijn, zijn het bijvoorbeeld 
in roemenië en hongarije de roma die 
worden aangevallen, ook fysiek. Poli-
tiek wetenschapper Dieter Segert:

„algemeen kan voor alle rechts-
extremisten in alle Oost-europese 
landen worden gesteld dat de kern 
van hun politieke identiteit in het te-
ken staat van een etnisch-cultureel 
begrip van de natie. in verband 
hiermee zijn zij bang dat de eigen 

natie in haar bestaan bedreigd zou 
kunnen worden door etnische min-
derheden. Zulke gevoelens leven 
natuurlijk sterker in landen met 
noemenswaardige etnische min-
derheden. naast Slowakije geldt dit 
voor roemenië, bulgarije en enkele 
landen ut het voormalige Joegosla-
vië.”13 

De extreemrechtse agitatie tegen im-
migratie en etnische en religieuze di-
versiteit is van invloed op de politieke 
beleids- en besluitvorming van de main-
streampolitiek. Dit geldt in gelijke mate 
voor West- en Oost-europa. bijna alle 
partijen zijn met hun eisen op het ge-
bied van criminaliteit, immigratie en 
integratie sterk naar rechts opgescho-
ven.14 De meeste partijen, of ze nu links 
of rechts zijn, proberen de angst voor 
de islam politiek in hun voordeel te be-
nutten. nauw verbonden met het thema 
van de etnische en religieuze diversiteit 
van de samenleving is de extreemrecht-
se kritiek op de pluralistische democra-
tie. Ook al positioneren de rechts-po-
pulisten zich niet fundamenteel tegen 
het bestaande systeem en praten zij 
het gebruik van geweld meestal niet 
goed, zijn zij het wel met extreemrechts 
eens in diens kritiek op de politiek, de 
politieke partijen en de democratie in 
het algemeen.15 De politiek wordt als 
corrupt, elitair en machtsbelust voorge-
steld en politici als slechts op hun eigen 
voordeel uit. De extreemrechtse par-
tijen presenteren zichzelf daarentegen 
graag als „verdediger van de gewone 
man”. Deze kritiek vindt aansluiting in 
grote delen van de samenleving: een 
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HET EuRoPEES PARLEMENT...

al vanaf de eerste algemene verkiezin-
gen voor het europees Parlement in 
1979 was het gehele politieke spectrum 
vertegenwoordigd in het Parlement. 
Steeds opnieuw waren er pogingen om 
extreemrechtse fracties te vormen, ten-
einde bij de parlementaire werkzaam-
heden met één stem te kunnen spreken 
en financiële en organisatorische voor-
delen te kunnen genieten. Zo werd al 
in 1984 „european right” opgericht, de 
eerste fractie van extreemrechtse par-
tijen onder aanvoering van Jean-Marie 
le Pen (Front national, Frankrijk). en 
momenteel is er de fractie „europa van 
Vrijheid en Democratie”, waarin zowel 
rechts-populistische als extreemrechtse 
leden zitten en die feitelijk een soort 
pragmatisch partnerschap is. enkele 
rechts-populisten zijn verder georgani-
seerd in de fractie „europese conserva-
tieven en hervormers”, een afsplitsing 
van de „europese Volkspartij”.

Mede via de oprichting van politieke 
partijen op europees niveau (europese 
partijen) proberen de rechts-extremis-
tische en rechts-populistische partijen 
een coördinatie tot stand te brengen en 
financiële subsidies van het Parlement 
los te peuteren. De „europese alliantie 
voor de Vrijheid” (eaF) werd in februari 
2011 door het europees Parlement als 
europese partij erkend en ontving voor 
het jaar 2011 ongeveer 372.000 euro 
(voorlopig bedrag) aan eU-gelden.16 
Onder de leden van de eaF zijn onder 
andere afgevaardigden17 van de FPÖ, 

het Vb, het Fn en de Duitse bürger in 
Wut. in maart 2012 stelde het europees 
Parlement uit eU-begrotingsmiddelen 
zo’n 290.000 euro ter beschikking voor 
de europese partij „ alliantie van euro-
pese nationale bewegingen” (aenM). 
lid van de aenM zijn naast de in het 
europees Parlement zittende afgevaar-
digden van het Franse Front national 
(eind 2011 uitgetreden), de hongaarse 
Jobbik en de british national Party, ook 
vertegenwoordigers van andere ex-
treemrechtse partijen. in de fractie „eu-
ropa van Vrijheid en Democratie” (eFD) 
zitten onder andere vertegenwoordigers 
van de Deense Volkspartij, de Griekse 
laOS, de Slowaakse nationale Partij 

en de italiaanse lega nord. Zij ontvin-
gen voor 2012 ongeveer 621.000 euro. 
De voorwaarden om als europese partij 
te worden erkend zijn relatief gering: zij 
moet leden van nationale of regionale 
parlementen  tellen uit ten minste een 
kwart van de lidstaten of minstens één 
mandaat in het europees Parlement 
hebben bekleed. Van de eU-middelen 
profiteren in de toekomst dus ook de 
rechts-extremistische Zweedse natio-
naal-democraten of de neofascistische 
Fiamma tricolore, partijen die eigenlijk 
niet eens in het europees Parlement 
vertegenwoordigd zijn. 

toenemende teleurstelling in de politiek 
en een distantiëring tussen de burgers 
en het politieke systeem/de politieke eli-
te zijn fenomenen die we in heel europa 
tegenkomen. bovendien is de kritiek op 
de afbouw van de welvaartstaat, de pro-
fitering hiervan door immigranten en het 
beeld van zichzelf verrijkende politici in 
de meeste europese landen gemeen-
goed geworden. Wanneer de rechts-
extremisten de welvaartstaat willen re-
organiseren – onder de voorwaarden 
van een solidaire welvaartstaat natuur-
lijk slechts voor „eigen volk” – spreken 
zij in de eerste plaats laaggeschoolden, 
werklozen en andere mensen aan die 
zich bedrogen voelen door het verlies 
aan welvaart („subjectieve deprivatie”). 
Vaak wordt de eU-bureaucratie waar-
genomen en voorgesteld als nog ver-
der van hun realiteit afstaand. Zij zou 
niets meer te maken hebben met de 
„echte” behoeften van de mensen. een 
van de redenen waarom zoveel men-
sen het met deze inschatting eens zijn 
is de gebrekkige kennis van europese 
structuren, processen en verantwoor-
delijkheden. De huidige financiële crisis 
verscherpt dit negatieve beeld alleen 
maar: de mensen hebben het gevoel 
dat zij opdraaien voor de fouten van de 
financiële wereld. Terwijl voor miljarden 
aan reddingspakketten wordt toegewe-
zen, moeten de mensen in Griekenland 
en elders persoonlijk de gevolgen dra-
gen van het ijzeren bezuinigingsbeleid 
van europa.
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MAATSCHAPPELIJKE EN PoLITIEKE SITu-
ATIE IN BELGIË

het nationalisme en de politieke identi-
teit steunen in belgië in hoge mate op 
de tegenstelling tussen de gewesten 
Vlaanderen en Wallonië. Wallonië was 
aan het begin van de 20ste eeuw nog 
het rijkere landsdeel, met een op zware 
industrie gebaseerde economie, maar 
in de jaren ’60 werd het economisch in-
gehaald door de Vlaamse dienstensec-
tor. Deze economisch sterke positie van 
Vlaanderen werd nog verder verbeterd 

door de vele internationale havens en 
de hieromheen gevestigde industrie. 
reeds halverwege de zestiger jaren 
waren alle grote partijen opgesplitst in 
een Vlaamse en een Waalse partij. in 
dit landenrapport bespreken wij slechts 
de Vlaamse actoren. bij de interpreta-
tie van de verkiezingsresultaten voor de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers en 
de Senaat dient hierna in aanmerking te 
worden genomen dat het Vlaams blok 
resp. Vlaams belang slechts in Vlaan-
deren meedoet. het Front national 
(Fn), een extreemrechtse partij in het 
Waalse deel van het land, is voor een 
verenigd  belgië. Ook al haalde het Fn 
in 2004 en 2007 in Wallonië rond de 2 
% van de stemmen bij de verkiezingen 
voor de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers en de Senaat, werd zij wegens 
vormfouten niet toegelaten tot de ver-
kiezingen in 2010. De Fn is momenteel 
in belgië vanuit verkiezingstechnisch en 
politiek oogpunt irrelevant.18 

tijdens de Duitse bezetting collaboreer-
de in belgië een deel van de Vlaamse 
(en Waalse) nationalisten met de nati-
onaal-socialisten. na de oorlog werden 
de betrokken organisaties en partijen 
verboden en veel collaborateurs ge-
vangen gezet. Desondanks werden al 
in 1949 een aantal Vlaams-nationalis-
tische organisaties heropgericht, zo-
als de „Vlaamse concentratie” en de 
extreemrechtse „Vlaamse Militanten 
Orde” (VMO; opgericht als „Vlaamse 
Militanten Organisatie”). De eerste ver-
kiezingssuccessen volgden met de ver-
kiezingscoalitie „christelijke Vlaamse 
Volksunie”, die 3,9 % van de Vlaamse 

stemmen en één zetel in de wacht 
sleepte bij de parlementsverkiezingen in 
1954. Gesterkt door deze positieve er-
varingen werd kort daarna de Volksunie 
(VU) opgericht, die in 1962 zes procent 
van de Vlaamse stemmen kreeg.19 Ver-
dere aanhang trokken de Vlaamse nati-
onalisten in de loop van de zestiger jaren 
door de steeds grotere taalstrijd tussen 
de belgische gewesten, die hier en daar 
ook weer tot afsplitsingen leidde. als 
gevolg hiervan behaalde de VU bij de 
parlementsverkiezingen in 1971 18,8 % 
van de Vlaamse stemmen. tegelijkertijd 
nam de invloed van de liberale krachten 
binnen de partij toe, die haar de aan-
blik gaven van een links-liberale natio-
nalistische partij, om aantrekkelijker te 
worden voor grotere groepen kiezers.20 
Deze ontwikkeling werd met name in 
het extreemrechtse deel van de partij 
veroordeeld, maar aanvankelijk werd dit 
deel in 1971 nog intern zoetgehouden 
met de absorptie van de VMO in de VU 
en de benoeming van voormalig VMO-
voorzitter bob Maes als afgevaardigde. 
nog geen maand later werd echter on-
der leiding van bert eriksson een nieu-
we VMO opgericht (verboden in 1981), 
waarvan de leden opnieuw afkomstig 
waren uit het gewelddadige extreem-
rechtse spectrum. Daarnaast waren er 
nog een aantal andere extreemrechtse 
organisaties zoals het „Verbond van 
nederlandse Werkgemeenschappen 
Were Di” en de hieruit in 1976 afge-
scheurde „Voorpost”. Met het egmont-
pact uit mei 1977, een overeenkomst 
tussen de regeringspartijen, waaronder 
de VU, moest belgië worden opgedeeld 
in drie autonome gewesten met een ei-
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gen regering en directe bevoegdheden. 
als gevolg hiervan vormden zich uit 
tegenstanders van het egmontpact en 
leden van de VU twee nieuwe partijen: 
ten eerste de extreemrechtse Vlaams 
nationale Partij (VnP) van Karel Dillen, 
voormalig VU-lid en oprichter van de 
Volksunie Jongeren (jongerenorganisa-
tie van de VU), en ten tweede de eerder 
nationaal-liberaal ingestelde Vlaamse 
Volkspartij (VVP) van lode claes, een 
ander voormalig VU-lid.

nadat de belgische regering in 1978 als 
gevolg van het egmontpact uit elkaar 
was gevallen en er nieuwe verkiezin-
gen moesten worden uitgeschreven, 
deden VnP en VVP mee met een ge-
meenschappelijke kieslijst onder de 
naam „Vlaams blok” (Vb). na slechte 
prestaties van claes (die minder dan 1 
% van de stemmen kreeg) ging de VVP 
in de VnP op. Uit de verkiezingscoalitie 
kwam de partij Vlaams blok voort, onder 
voorzitterschap van Dillen, die als enige 
bij de verkiezingen een mandaat in de 
wacht had gesleept.21 in de beginjaren 
was het Vb een kleine splinterpartij die 
tot eind jaren ’80 bij de verkiezingen 
voor de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers en voor de Senaat regelmatig 
tussen 1 – 2 % van de stemmen behaal-
de. Politiek richtte zij zich vooral op het 
streven naar een autonoom Vlaande-
ren. Gestimuleerd door de verkiezings-
successen van extreemrechtse partijen 
in de buurlanden veranderde zij in de 
loop van de jaren ’80 van een separa-
tistisch-nationalistische partij tot een 
moderne, thematisch breed opgezette 
extreemrechtse partij. Dillen, voorzitter 

van het Vb tot 1996 en lid van het eu-
ropees Parlement tussen 1994-2004, 
startte in 1985 de „Operatie Verjonging”. 
Grote delen van het partijbestuur wer-
den afgelost door jonge Vb-leden en in 
1987 werd Vlaams blok Jongeren (jon-
gerenorganisatie van het Vb) opgericht. 
in diezelfde tijd kwam ook het thema im-
migratie op de politieke agenda, in 1987 
culminerend in de campagne „eigen 
volk eerst!”, die het Vb twee mandaten 
in de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers en voor het eerst ook een zetel in 
de Senaat opleverde.22 De doorbraak 
kwam voor het Vb bij de verkiezingen 
in 1991, toen de partij 6,6 % behaalde 
bij de verkiezingen voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en 6,8 % bij 

de Senaatsverkiezingen. tot 2003 kon 
de partij haar verkiezingssuccessen 
achtereenvolgend uitbouwen en telkens 
met 1-2 % verbeteren. in 2003 bereikte 
ze haar beste resultaat met 11,6 % en 
18 zetels in de Kamer van Volksverte-
genwoordigers, respectievelijk 11,3 % 
en 5 zetels in de Senaat. bij de ver-
kiezingen voor het Vlaamse parlement 
werd het Vb in 2004 met 24,2 % van 
de stemmen de tweede partij, maar we-
gens een breed cordon-sanitaire kon zij 
niet aan de regering deelnemen. the-
matisch stond het Vb voor een sterk 
Vlaams volksnationalisme, ze was ge-
kant tegen immigratie, gaf de voorkeur 
aan een sterke staat met een harde 
koers op het gebied van binnenlandse 
veiligheid en positioneerde zich in het 
politieke establishment als anti-partij.23  
Zo werd bijvoorbeeld een 70-punten-
plan uitgewerkt en voorgesteld om im-
migranten desnoods met geweld terug 
te sturen naar hun veronderstelde thuis-
landen.

in november 2004 werd het Vb formeel 
opgeheven, waarna het zich onmiddel-
lijk heroprichtte als Vlaams belang (Vb). 
hieraan was een vonnis voorafgegaan 
van het hoogste belgische rechtscol-
lege, dat drie met de partij verbonden 
stichtingen racistisch noemde en de 
partij daarom wegens inbreuken op de 
antiracismewet verbood. het Vlaams 
blok vreesde de staatssubsidies te ver-
liezen en besloot zich herop te richten 
met een versoepeld partijprogramma. 
„buitenlanders” hoefden nu niet langer 

massaal uitgezet te worden maar moch-
ten in belgië blijven op voorwaarde dat 
zij geen criminelen waren en bereid wa-
ren te integreren. De partijleiding van 
het Vb maakte evenwel duidelijk dat de 
partij ondanks de heroprichting wezen-
lijk dezelfde zou blijven. het verbod zag 
men als aantasting van de meningsvrij-
heid. Onder de titel „Proces is moord-
aanslag” zei toenmalig partijvoorzitter 
Frank Vanhecke:

„Op 9 november… werd besloten 
of een mening in dit land nog vrij is 
[…] of de multiculturele samenle-
ving een echte vrije meningsuiting 
verdraagt. in nederland wordt deze 
vrije meningsuiting door religieuze 
en politieke fanatiekelingen met re-
volvers bedreigd. in eigen land blij-
ven de wapens voorlopig nog in de 
lade liggen.”24 

Ondanks een korte verkiezingswinst 
bij de volgende verkiezingen namen 
de gebeurtenissen in 2010 een andere 
wending; het Vb verloor ongeveer een 
derde van haar electoraat. Momenteel 
telt het Vb 12 zetels in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en 3 zetels in 
de Senaat. Grootste partij in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers werd de 
nationaal-conservatieve nieuw-Vlaam-
se alliantie (n-Va;17,4 %), gevolgd 
door de Waalse socialisten (PS; 13,7 
%) en de christen-democratische par-
tij christen-Democratisch en Vlaams 
(cD&V; 10,8 %).25  
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HET EuRoPEES PARLEMENT   
België – Vlaams Belang

Frank VanHeCke

*30 mei 1959 in brugge. Fractie 
„europa van vrijheid en democra-
tie”, Plaatsvervangend voorzitter/
lid van het bestuur. licentiaat let-
teren en wijsbegeerte (communi-
catiewetenschappen) (1981). alge-
meen voorzitter Vlaams blok (sinds 
1996). Van 1994 tot 1996 en sinds 
2000 gemeenteraadslid brugge. 
Fractiesecretaris Senaat (mei 2003 
tot juli 2004).Van 1994 tot 2003 en 
sinds 2004 wederom lid van het 
europees Parlement. adjunct-alge-
meen-secretaris Fractie „europees 
rechts” (1989-1994). commissies: 
begrotingscontrole (plaatsvervan-
ger), mensenrechten (lid), ontwik-
kelingssamenwerking (lid).

het Vlaams belang behaalde bij de ver-
kiezingen voor het europees Parlement 
9,9 % van de Vlaamse stemmen. nadat 
Philip claeys en Frank Vanhecke eerst 
voor het Vb tot het Parlement waren 
toegetreden, maakte Vanhecke in no-
vember 2011 zijn vertrek uit het Vb en 
zijn overstap naar de fractie „europa 
van Vrijheid en Democratie” (eFD) be-
kend. eerder werd gedacht dat Van-
hecke wilde overstappen naar de n-Va, 
maar blijkbaar heeft hij zich uiteindelijk 
als onafhankelijke bij de eFD-fractie 
aangesloten. toch steekt hij zijn sympa-
thie voor de n-Va niet onder stoelen of 
banken: 

„Vandaag kun je als Vlaams natio-
nalist maar beter op n-Va stemmen 
dan op Vlaams belang”.26

Vanhecke was gedurende zijn politieke 
loopbaan lid van enkele Vlaams-na-
tionalistische organisaties en is sinds 
1999 lid van het europees Parlement. 
in 2008 verloor hij evenwel zijn immu-
niteit vanwege een artikel in een partij-
krant, waartegen hij begin 2009 beroep 
instelde.27  Vanhecke zet zich in het eu-
ropees Parlement in tegen immigratie, 
voor „waterdichte buitengrenzen”, tegen 
de toetreding van turkije tot de eU en 
tegen de „eurocratische koppigheid”. in 
het italië onder berlusconi zag hij „een 
model van vrijheid, van vrije meningsui-
ting en van veelzijdige pers”.28

Philip claeys is sinds 2003 lid van het 
europees Parlement. hij volgde Karel 
Dillen in het Parlement op, toen deze 
om gezondheidsredenen was terugge-

treden. tussen 1995 en 1999 was hij 
voorzitter van de jongerenorganisatie 
van het Vb, Vlaams blok Jongeren, en 
sinds 1999 is hij hoofdredacteur van de 
partijkrant van het Vlaams blok en la-
ter van het Vlaams belang. Ook claeys 
strijdt in het Parlement vooral tegen de 
europese Unie en tegen immigratie, en 
elk thema wordt door hem hieraan ge-
koppeld:

„Zo maken wij bijvoorbeeld de te-
rugkeer van tuberculose mee, een 
ziekte die in europa tot voor kort 
volledig, of zo goed als volledig ver-
dwenen was en die nu via massale 
immigratie opnieuw geïmporteerd 
wordt. Ook hier is dus dringend ac-
tie nodig […].het is natuurlijk ook 
van het grootste belang dat in het 
beleid de volksgezondheid wel de-
gelijk primeert boven de politieke 
correctheid..”29 

Verder zet hij zich in voor volledige vrij-
heid van meningsuiting, hier in verhou-
ding tot de kwijting van het begrotings-
plan van het  europees bureau voor de 
grondrechten voor het begrotingsjaar 
2007:

„ik heb tegen de kwijting gestemd, 
aangezien het europees bureau 
voor de grondrechten een overbo-
dige instelling is, die zich bovendien 
vijandig opstelt tegenover het recht 
op vrije meningsuiting.”

Wat claeys precies met dit recht be-
doelde, legde hij uit in zijn toespraak 
„Wohin geht europa?” (Waar gaat euro-

pHIlIp ClaeYs 

*24 mei 1965 in Gent. in 1988 li-
centiaat vertaler en in 1991 speci-
ale licentie marketing. Van 1995 tot 
1999 voorzitter Vlaams blok Jon-
geren. hoofdredacteur Vlaams be-
lang Magazine. Van 1995 tot 2003 
secretaris van de fractie Vlaams 
blok in het Vlaams parlement en 
sinds 1995 lid van het partijbestuur. 
lid en plaatsvervangend voorzitter 
van de fractie „identiteit, traditie 
en Souvereiniteit”, die in november 
2007 werd opgeheven. Sinds 2003 
lid van het europees Parlement. 
niet-fractiegebonden. commissies: 
buitenlandse zaken (plaatsvervan-
ger), burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken (lid).
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pa naartoe?) voor de „burschenschaft-
lichen Gemeinschaft” (verbond van 
veelal rechts-extremistische studenten-
verenigingen onder voorzitterschap van 
de extreemrechtse studentenvereniging 
Olympia). in een verslag van de „bur-
schenschaftlichen Gemeinschaft” stond 
te lezen:

„De volgende spreker, europarle-
mentariër Philipp claeys, concen-
treerde zich in zijn bijdrage op de 
problematiek van de steeds verder 
bedreigde vrijheid van meningsui-
ting. als lid van het Vlaams belang 
had hij het verbod op het Vlaams 
blok nog pijnlijk in het geheugen 
staan, en daarom toonde hij aan de 
hand van meerdere voorbeelden 
hoe de vrije meningsuiting door po-
litieke correctheid teruggedrongen 
en uiteindelijk onmogelijk gemaakt 
wordt. Dienovereenkomstige „anti-

racismewetten” zouden ertoe leiden 
dat nationaal gezinde politici niet al-
leen monddood gemaakt maar zelfs 
wettelijk vervolgd kunnen worden. 
een gemeenschappelijk europa 
kan volgens hem echter slechts 
gefundeerd worden op een breed 
geïnterpreteerde meningsvrijheid, 
en daarom zou de strijd om deze 
vrijheid opperste prioriteit moeten 
krijgen.”30 

claeys onderhoudt nauwe contacten 
met andere rechts-populistische en 
rechts-extremistische partijen en orga-
nisaties. Zo was hij in 2012 ook bij het 
burschenschaftler-ball in de Weense 
hofburg, alwaar hij onder andere Ma-
rine le Pen en Zweedse rechts-extre-
misten ontmoette.31  

MAATSCHAPPELIJKE EN PoLITIEKE SITu-
ATIE IN BuLGARIJE

al kort na de politieke omwenteling in 
1989 en de bijbehorende economische 
en politieke hervormingen vormden zich 
verscheidene extreemrechtse groepe-
ringen en partijen. Deze richtten zich 
vooral tegen de toenemende invloed 
van Uturjse en moslimgroepen in bul-
garije, zoals de in 1990 opgerichte partij 
beweging voor rechten en Vrijheden 
(DPS), die zich voornamelijk inzet voor 
de rechten van de turkse minderheid. 

LAndEnRAPPoRT: BuLGARIJE
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het beleid in de tachtiger jaren om de 
turkse minderheid te „bulgariseren” 
(verbod op de turkse taal, cultuur, na-
men) had tot zware spanningen en de 
vorming van ondergrondse turkse or-
ganisaties geleid. Ook de openlijke vij-
andelijkheden jegens roma en het an-
tisemitisme namen in de jaren na 1990 
steeds meer toe.32 in de loop van het 
jaar werd een hele reeks extreemrecht-
se partijen opgezet, maar deze konden 
meestal geen noemenswaardige par-
lementaire invloed ontwikkelen. een 
uitzondering is de ultranationalistische 
en populistische intern-Macedonische 
revolutionaire Organisatie (iMrO, 
ook wel VMrO), die op regionaal en 
nationaal niveau electorale succes-
sen wist te behalen.33 tussen 2005 en 
2009 had zij nog vijf afgevaardigden 
in de nationale Vergadering, maar in 
2009 slaagde zij er niet in een plaats te 
veroveren, noch in dit parlement noch 
in het europees Parlement. Verder is 
er nog de extreemrechtse bulgaarse 
nationale radicale Partij (bnrP), die 
zeer actief is maar geen parlemen-
taire invloed uitoefent. Deze partij de-
monstreerde in 1991 voor het gebouw 
van de grondwettelijke vergadering en 
scandeerde toen leuzen tegen de par-
lementaire vertegenwoordiging van de 
turkse minderheden. De bnrP roept 
op de strijd aan te binden met joden en 
roma en onderhoudt nauwe contacten 
met gewelddadige neonazi‘s en skin-
heads. niettemin bleven tot 2005 alle 
pogingen van extreemrechtse partijen 
om een plaats te veroveren in de natio-
nale Vergadering vruchteloos. Dit komt 
enerzijds door de grootschalige over-

name van nationalistische standpunten 
in de grote partijen, en anderzijds in de 
bipolaire opdeling van de politieke ge-
schillen in het veranderingsproces. in 
de jaren ’90 verliep de politieke confron-
tatie voornamelijk tussen de bulgaarse 
Socialistische Partij (bSP; vóór 1990 
de officiële Bulgaarse Communistische 
Partij) en de door de democratische op-
positie opgerichte conservatieve Unie 
voor Democratische Krachten (SDS). 
De economische hervormingen, die on-
der andere de toetreding van bulgarije 
tot de europese Unie zouden verge-
makkelijken, kwamen vooral de buiten-
landse investeerders en de stedelijke 
elite ten goede. Op het door de land-
bouw beheerste platteland heerst tot nu 
toe een hoge werkloosheid en corrup-
tie. Met de toenadering tot de europese 
Unie werden alle ultranationalistische 
en extreemrechtse standpunten in de 
grote partijen gemarginaliseerd om de 
opname in europese partijfracties niet 
in gevaar te brengen.34 Ook al bleek uit 
onderzoek dat een ruime meerderheid 
van de bevolking vóór eU-lidmaatschap 
was, waren het uiteindelijk de extreem-
rechtse partijen die van de nieuwe poli-
tieke vrijheid profiteerden.

Kort vóór de parlementsverkiezingen 
in 2005 werd de extreemrechtse partij 
ataka (vert. aanval) gevormd. Zij kon 
meteen rekenen op negen procent van 
de stemmen, hetgeen haar 21 verte-
genwoordigers (totaal 240 zetels) op-
leverde en van haar de vierde partij in 
het Parlement maakte. Kort na de ver-
kiezingen publiceerde de partij op haar 
homepage een lijst met 1.500 namen 

van bulgaarse joden en jodinnen en het 
opschrift „De joden zijn een met de pest 
besmet, gevaarlijk ras...”35  Oprichter en 
voorzitter van de partij is Volen Siderov. 
hij heeft al meerdere boeken op zijn 
naam staan over het „wereldwijde jo-
dencomplot” en heeft het op de aan de 
partij verwante tV-zender SKat, in de 
uitzending ataka, regelmatig gemunt op 
joden, roma, turken, homoseksuelen, 
buitenlandse investeerders en corrupte 
politici. bij de presidentsverkiezingen 
in 2006 behaalde Siderov in de eerste 
verkiezingsronde 21,5 % van de stem-
men, waarmee hij de tweede ronde be-
haalde en zijn resultaat daar zelfs nog 
kon verbeteren tot 24,1 % van de stem-
men. ataka streeft naar een bulgaarse 
eenheidsnatie die zou moeten reiken tot 
Macedonië, het turkse edirne, een deel 
van noord-Griekenland, Zuid-Servië en 
de hele roemeense Donaudelta.36 Ver-
der eist ataka de uittreding uit de naVO, 
nieuwe onderhandelingen over het eU-
toetredingsverdrag en het verbreken 
van de betrekkingen met het interna-
tionaal Monetair Fonds en de Wereld-
bank. Onder de slogan „Geef bulgarije 
terug aan de bulgaren” valt ataka de 
DPS aan en vraagt zij om een verbod 
op tV-programma‘s in de turkse taal. 
Zij scandeert leuzen als „Veroordeelde 
zigeuners naar een werkkamp!”, „alle 
roma zijn criminelen”, „homoseksuelen 
zijn ziek”, „Politici knorren als varkens” 
en eist de verheffing van het orthodoxe 
geloof tot staatsgodsdienst. ataka on-
derhoudt goede betrekkingen met an-
dere europese rechts-extremistische 
en rechts-populistische partijen. Zo trad 

Jean-Marie le Pen (Front national) in 
2007 als gastspreker op bij de cam-
pagne-evenementen voor de gemeen-
teverkiezingen. recentelijk behaalde 
ataka bij de parlementsverkiezingen 
9,4 % van de stemmen en dus opnieuw 
21 zetels. ataka verleende a priori on-
conditionele steun aan de minderheids-
regering van de rechts-conservatieve 
Gerb-partij. nadat ataka-aanhangers 
in mei 2011 de bekende banya bashi 
moskee in Sofia aanvielen, eieren naar 
biddende moslims gooiden en „turken 
eruit” scandeerden, stapten drie ataka-
vertegenwoordigers uit protest tegen de 
aanval uit de partij. in totaal stapten in 
2011 wegens interne ruzies elf parle-
mentsleden uit de partij.

Onlangs constateerde de bulgaarse 
afdeling van het helsinki comité voor 
Mensenrechten een zorgwekkende es-
calatie van het geweld tegen etnische 
en religieuze minderheden in bulga-
rije. Ook de europese commissie te-
gen racisme en onverdraagzaamheid 
(ecri) stelde vast dat racistisch geweld 
door de veiligheidsinstanties vaak als 
„rowdytum” (niet politiek gemotiveerd 
geweld ) wordt bestempeld. Zij riep 
bulgarije op tegen deze misstanden 
op te treden. Verder veroordeelde het 
europees hof voor de rechten van de 
Mens bulgarije in 2007 voor het feit dat 
het onderzoek naar een moord op een 
roma aansleept en er niet naar de ra-
cistische motieven van de daders wordt 
gekeken.37
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vriendschap met azerbeidzjan, lid 
van de intergroep vriendschap met 
china, lid van de intergroep vriend-
schap met Servië en lid van de in-
tergroep vriendschap met Macao. 
Sinds 2006 archont van de bulgaar-
se orthodoxe kerk. niet-fractiege-
bonden. commissies: mensenrech-
ten (plaatsvervanger), economische 
en monetaire zaken (lid).

HET EuRoPEES PARLEMENT    
Bulgarije 

dImItar stoYanoV

*17 mei 1983 in Sofia. In 2011 mas-
ter in de rechten (met onderschei-
ding) aan de St. Kliment Ohridski-
universiteit in Sofia. Van 2005 tot 
2011 oprichter en ondervoorzitter 
van de partij ataKa. Sinds 2012 
oprichter en voorzitter van de na-
tionale Democratische Partij. Van 
2005 tot 2007 lid van de 40ste na-
tionale Vergadering van de repu-
bliek bulgarije. Van 2005 tot 2006 
parlementair secretaris in de 40ste 
nationale Vergadering. Van 2005 
tot 2006 waarnemer in het euro-
pees Parlement. in 2011 lid van het 
de raad van bestuur van de bul-
gaarse Schermfederatie. niet-frac-
tiegebonden. commissies: regiona-
le ontwikkeling (plaatsvervanger), 
landbouw en plattelandsontwikke-
ling (plaatsvervanger), juridische 
zaken (lid).

slaVI BIneV

*10 december 1965 in Sofia. Di-
ploma nationale Sportacademie 
„Vasil Levski”, Sofia (1990). Docto-
raat instituut voor psychologie, bul-
gaarse academie van wetenschap-
pen  (2004-2009). trainer bulgaars 
nationaal taekwondoteam (1985). 
Meervoudig bulgaars taekwondo-
kampioen. taekwondokampioen 
van de balkan (1990). europees 
taekwondokampioen (open tae-
kwondokampioenschap te celje, 
Slovenië, 1992) Grootste aandeel-
houder en voorzitter raad van be-
stuur van de vereniging r - System 
holding Sa (sinds 1994). Onder-
voorzitter bulgaarse taekwondo-
bond (1996-2008). lid van het eu-
ropees Parlement sinds 2007. lid 
van de Parlementaire Vergadering 
van de Unie voor het Middellandse 
Zeegebied. lid van de intergroep 

als vierde bulgaarse partij behaalde 
ataka 12 % (2007: 14,2 %) van de 
stemmen bij de verkiezingen voor het 
europees Parlement, waardoor zij bei-
de afgevaardigden Dimitar Stoyanov en 
Slavi binev als niet-fractiegebondenen 
naar het Parlement kon sturen. beide 
afgevaardigden zijn sinds kort geen lid 
meer van ataka (zie hieronder). het blijft 
afwachten hoe de werkzaamheden van 
beide parlementariërs met hun nieuwe 
partijen zullen verlopen en of zij zich bij 
fracties zullen aansluiten. Op het ogen-
blik kunnen we ons nog slechts baseren 
op hun werk als leden van ataka.

in de campagne kondigde ataka aan, 
zich vooral te zullen inzetten tegen de 
toetreding van turkije in de eU en de 
belangen van bulgarije in de europese 
Unie te zullen behartigen:
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Dimitar Stoyanov, stiefzoon van par-
tijvoorzitter Siderov, is oprichtend lid 
en was ondervoorzitter van ataka. hij 
maakte van augustus 2005 tot maart 
2006 deel uit van de bulgaarse waar-
nemersdelegatie naar de eU en is sinds 
de toetreding van bulgarije tot de euro-
pese Unie in 2007 lid van het Parlement. 
reeds als waarnemer viel Stoyanov op 
door zijn racistische en seksistische 
opmerkingen. Over parlementslid lívia 
Járóka, een roma-vrouw en vertegen-
woordiger van de hongaarse partij Fi-
desz, die de prijs „best Parliamentarian 
2006” zou moeten krijgen, zei hij in een 
e-mail aan alle vertegenwoordigers en 
assistenten:

„in my country there are tens of 
thousands of Gypsy girls who are 
much more beautiful than this hon-
ourable one […] You can even buy 
yourself a loving wife aged 12 or 13 
... the best of them are very expen-
sive - up to €5,000 each. Wow!”38 

Kort daarop had Stoyanov het tegen-
over the telegraph over werkschuwe 
roma, die hun kinderen zouden verko-
pen en crimineel zouden zijn:

„how do you expect me to treat 
normally someone who sold his 
daughter like an animal? this is a 
12 or 13 year old girl. no one else is 
doing this, only the roma […] they 
do a lot of other crimes too, mur-
der, rapes, burglary, when police 
come to investigate these crimes 
and understand the suspect is a 
roma they drop the investigation 

because they fear an ethnic ar-
rest. this is not right […] racism is 
when bulgarian citizens get killed or 
raped and no one does anything to 
catch the criminal […]this is racism 
against the bulgarians in their own 
country.”39

 Over zijn antisemitische wereldbeeld is 
Stoyanov ook duidelijk:

„We do not speak usually about the 
Jews. We speak about the Middle 
east problems. We defend the Pal-
estinians […] there are a lot of pow-
erful Jews, with a lot of money, who 
are paying the media to form the 
social awareness of the people […] 
they also playing with economic 
crises in countries like bulgaria and 
getting rich. these are the concrete 
realities.”40 

hij ziet zichzelf als slachtoffer van een 
complot van de europese elite, die een 
mediacampagne tegen ataka is gestart:

„We have messed up their plans for 
distribution of power and so they 
hate us very much and will try any-
thing to destroy us.”41 

nadat Stoyanov het terugtreden van 
ataka-partijvoorzitter Siderov had ge-
eist wegens diens slechte resultaat 
van 3,7 % van de stemmen bij de pre-
sidentsverkiezingen, werd Stoyanov in 
november 2011 uit de partij gezet. Kort 
daarna kondigde hij de oprichting aan 
van een nieuwe partij, met de naam 
nationale Democratische Partij. hij zou 

een partij nastreven die ideologisch te-
gen de Ware Finnen en de Sloveense 
nationale Partij (SnS) aanleunde.

Slavi binev is sinds de toetreding van 
bulgarije tot de eU lid van het europees 
Parlement. De voormalige taekwondo-
kampioen van de balkan en van europa 
is een invloedrijke ondernemer in de 
entertainment-, bouw- en veiligheids-
sector. binev presenteert zichzelf in het 
openbaar graag als een over de partij-
grenzen heen gerespecteerd en geën-
gageerd Parlementslid. Zo stelde hij sa-
men met de Maltese sociaal-democraat 
John attard-Montalto, het britse conser-
vatieve lid nirj Deva, het italiaanse con-
servatieve lid Mario Mauro en de Finse 
liberaal hannu takkula een schriftelijke 
„Verklaring over invoering van het pro-
gramma „Schaken op School” in het on-
derwijssysteem van de lidstaten van de 
eU” op. Jerzy buzek, Voorzitter van het 
europees Parlement tot januari 2012, 
besloot het programma financieel te 
steunen. binev reageerde op zijn home-
page als volgt op het aannemen van de 

Verklaring door het Parlement:

„the text was supported by repre-
sentatives from all member states 
of the union and from all the political 
groups in parliament, which shows 
the attitude they have towards our 
MeP in european institutions.”42 

binev geeft zichzelf met zulke initiatie-
ven een positiever imago, en presen-
teert zichzelf zo ook voor de toekomst 
als partner. als lid van de commissie 
economische en monetaire zaken en 
als rapporteur over het mandaat van de 
europese bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling oefent hij in elk geval al 
invloed uit op het beleid van het Parle-
ment. Op zijn homepage vertelt binev 
over ontmoetingen met vertegenwoor-
digers van de beurseconomie, finan-
ciële multinationals43 en zijn toespraak 
op het crans Montana Forum in maart 
2012.44 eind april 2012 introduceerde 
binev de partij civil union for real demo-
cracy (GOrD), kort nadat hij zijn uittre-
den uit ataka had bekendgemaakt. 
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MAATSCHAPPELIJKE EN PoLITIEKE SITu-
ATIE IN DENEMARKEN
 
in Denemarken zijn extreemrechtse 
partijen er na de tweede Wereldoor-
log pas relatief laat gekomen. De in 
1972 door Morgens Glistrup opgerichte 
Fremskridtspartiet (FrP, vert. Voort-
gangspartij) kan worden beschouwd als 
de eerste partij uit een bredere groep 

extreemrechtse groepen die bij de ver-
kiezingen succes had.45 De FrP was 
aanvankelijk een populistisch-neolibe-
rale protestpartij, die in het begin vooral 
tegen de inkomstenbelasting ageerde 
en bij de verkiezingen voor de Folketing 
(Deens parlement) in de jaren ’70 tus-
sen 11 en 16 % in de wacht sleepte. De 
FrP was echter niet in een serieuze sa-
menwerking met de gevestigde partijen 
geïnteresseerd. terwijl de resultaten bij 
de volgende verkiezingen een stuk min-
der waren (1981: 8,9 %; 1984: 3,6 %), 
richtte de FrP haar pijlen steeds meer 
op de immigratie. Glistrub moest van 
1983 tot 1985 een gevangenisstraf we-
gens belastingontduiking uitzitten, en 
in deze periode nam Pia Kjærsgaard, 
de latere medeoprichtster en voorzits-
ter van de Dansk Folkeparti (DF, vert. 
Deense Volkspartij), zijn mandaat in het 
parlement over. Kjærsgaard speelde 
een belangrijke rol bij de thematische 
heroriëntering en had belangstelling 
voor een serieuze samenwerking met 
de gevestigde partijen binnen het Parle-
ment. in de verkiezingen van 1987 deed 
Kjærsgaard uiteindelijk mee als lijstaan-
voerster van de FrP, hetgeen de partij 
in 1987 een lichte winst van 4,8 % en 
bij de vervroegde nieuwe verkiezingen 
in 1988 een duidelijke winst van 9,0 % 
opleverde. nadat Kjærsgaard wegens 
ruzies binnen de partij in 1995 niet als 
partijvoorzitster werd gekozen, stapte 
ze met enkele andere leden uit de FrP 
en richtte ze datzelfde jaar nog de DF 
op. De FrP verloor vervolgens bij de 
verkiezingen steeds meer stemmen en 
is sinds 2001 niet meer vertegenwoor-
digd in het parlement. Ondanks een 

verdere extreemrechtse radicalisering 
is de partij sindsdien politiek en parle-
mentair gezien zonder betekenis.46

 
Sinds haar oprichting in 1995 won de DF 
steeds meer kiezers. in 1998 behaalde 
ze 7,4 % van de stemmen, in 2001 was 
dit al 12 %. Vanaf 2001 steunde de DF 
zowaar een minderheidsregering van 
de liberale partij Venstre (V) onder mi-
nister-president anders Fogh rasmus-
sen en de conservatieve Det Konser-
vative Folkeparti (K). Deze constellatie 
zou twee verkiezingen lang stand hou-
den, tot in 2011 uiteindelijk de Social-
demokraterne (S) een regering zonder 
deelname van de DF vormden. De ruim 
tien jaar durende sterke politieke positie 
van de DF had echter haar sporen ach-
tergelaten in de Deense politiek. Vooral 
het immigratiebeleid is verscherpt; in 
2004 werd het zelfs door de mensen-
rechtencommissaris van de raad van 
europa veroordeeld. in totaal werd de 
buitenlanderwetgeving tussen 2001 
en 2011 maar liefst 76 maal gewijzigd/
aangescherpt.47 in 2011 werd Dene-
marken door de europese instellingen 
bekritiseerd omdat onder druk van de 
DF de grenscontroles opnieuw waren 
ingevoerd, om de grensoverschrijdende 
criminaliteit aan te pakken.

Zoals gesteld is immigratie een van de 
centrale thema’s van de partij. Zij be-
nadrukt een nationale identiteit en pre-
senteert zich als behartiger van de na-
tionale Deense cultuur en identiteit. De 
christelijke waarden van het land zou-
den onverenigbaar zijn met de cultuur 
van niet-westelijke landen. De DF ziet 

LAndEnRAPPoRT: 
dEnEMARKEn

evenredige vertegenwoordiging 
met persoonlijke stem en met een 
meervoudige onderverdeling in re-
gio’s en meervoudige kiesdistricten. 
Drempel van 2 % of rechtstreeks 
mandaat.
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vooral de islam als bedreiging. in haar 
werkprogramma staat:

„het is uitermate moeilijk gebleken 
om vluchtelingen en immigranten 
met een moslimachtergrond te in-
tegreren. […] er is nergens in de 
wereld een samenleving waar een 
vreedzame integratie van moslims 
in een andere cultuur mogelijk is ge-
weest. het is onverantwoordelijk om 
Denemarken een cultuurclash op te 
leggen die wel eens heel ernstige 
gevolgen zou kunnen hebben. […] 
Wij moeten accepteren dat onze 
samenleving zich moet bescher-
men tegen het risico onder de voet 
te worden gelopen.” 48 [Weglatingen 
in het origineel]

hiermee raakte ze de zenuw van de sa-
menleving: in 2001 noemde 40 % van 
de Deense bevolking immigratie een 
van de belangrijkste maatschappelijke 
thema’s.49 Voor de DF is het belangrijk 
niet met rechts-extremisten geïdentifi-
ceerd te worden. Zo moeten kandidaten 
voor de parlementsverkiezingen eerst 
door het partijbestuur goedgekeurd 
worden. Door dit van bovenaf, en in 
de eerste plaats door Kjærsgaard zelf, 
gestuurde leiderschap moet verhinderd 
worden dat individuele personen het 
electorale succes met extreemrechtse 
verklaringen in gevaar zouden brengen. 
Desondanks heeft de partij wel degelijk 
contacten in de extreemrechtse scene. 
in augustus 2011 stond het nieuws bol 
van een grootschalig onderzoek van een 
antifascistische groepering naar een 
rechts-terroristisch netwerk, OrG ge-

heten. De ongeveer 100 leden tellende 
groep beschikt over een heel netwerk in 
de politiek, politie, economie en media, 
en daarnaast bestaan er ook contacten 
met extreemrechtse groepen buiten De-
nemarken. OrG stelde dossiers samen 
over politieke tegenstanders en speelde 
deze informatie ook door naar andere 
gewelddadige groepen.50 bovendien 
infiltreerde een belangrijk lid zich in 
de Deense politie, om via de straf- en 
burgerregisters van de politie verdere 
inlichtingen te verkrijgen. De leider van 
OrG, Jesper nielsen, is lid van de DF 
en maakt deel uit van het partijbestuur 
in de tweede stad van het land, aarhus. 
Op zijn minst één ander lid van de DF 
behoorde eveneens tot het extreem-
rechtse netwerk. en er bestaan nog 
andere banden tussen extreemrechtse 
groepen en de DF. het invloedrijke par-
lementslid Søren Krarup onderhoudt 
bijvoorbeeld nauwe contacten met de 
extreemrechtse Den Danske Forening 
(vert. Deens Verbond).51 in 2007 hield 
hij zelfs de feestrede voor het 20-jarig 
jubileum van het Deens Verbond.52  Kra-
rup is een uitgesproken tegenstander 
van immigratie en ziet vooral in de islam 
een gevaar:

„Alle westerse landen zijn geïnfil-
treerd door moslims – sommigen 
zijn vriendelijk tegen ons, terwijl ze 
wachten tot ze met genoeg zijn om 
ons dood te slaan.”53 

De DF is tegen een verdere europese 
eenwording en wil het sociaal welzijn 
voor Denen vergroten. Deze thema’s 
koppelt de partij evenwel regelmatig 

aan immigratievraagstukken. Zo stelde 
Kjærsgaard:

„De socialezekerheidswetgeving is 
achterhaald, want ze is toegesne-
den op de Deense gezinstraditie en 
arbeidsethiek en niet op moslims 
die er geen moeite mee hebben om 
anderen voor zich te laten zorgen 
terwijl hun echtgenote zoveel moge-
lijk kinderen baart. De kinderbijslag 
wordt misbruikt, zodat een immi-
grant enkel en alleen via zijn kin-
deren een topinkomen binnenhaalt. 
en de strafmaat voor groepsgeweld 
moet omhoog, want dit probleem 
ontstond pas met het vandalisme 
van de vele asociale immigranten 
van de tweede generatie.”54 

Denemarken neemt een belangrijke 
plaats binnen de europese extreem-
rechtse scene in. in tegenstelling tot de 
meeste andere West-europese landen 
zijn nazisymbolen niet verboden, want 
de vrijheid van meningsuiting wordt hier 
zeer ver doorgevoerd. Overal in europa 
bestaan nauwe contacten met extreem-
rechtse groepen en vele, ook Duitse, 
rechts-extremisten gebruiken de naar 

verhouding milde Deense wetgeving 
voor de vervaardiging en verspreiding 
van muziek en andere producten. Ook 
de partij Danmarks nationalsocialis-
tiske bevægelse (vert. nationaal-Soci-
alistische beweging  van Denemarken) 
steekt in deze relatief open sfeer haar 
doelstellingen niet onder stoelen of ban-
ken. Op haar homepage staat:

„De nationaal-Socialistische bewe-
ging van Denemarken (DnSb) is 
een organisatie van Deense man-
nen en vrouwen die de nationaal-
socialistische ideologie aanhangen, 
omdat zij zich in hun wezen be-
dreigd voelen. […] Wij geloven niet 
dat een nationaal-socialistische re-
volutie in een klein noord-europees 
land tot stand kan komen zonder 
een wereldwijde nationale weder-
geboorte van de blanke mensheid. 
Daarom werkt de DnSb met an-
dere, gelijkgezinde organisaties en 
individuen samen. […] De DnSb 
komt voor haar historische identiteit 
uit en ziet het als haar missie om de 
ideeën van adolf hitlers nationaal-
socialistische beweging voort te 
zetten en verder te ontwikkelen.”55



morten messersCHmIdt

*13 november 1980 in Frede-
rikssund. Studie rechten aan de 
Universiteit van Kopenhagen. Van 
2005 tot 2009 lid van het natio-
nale parlement. Sinds 2009 lid van 
het europees Parlement. Fractie 
„europa van Vrijheid en Democra-
tie”. commissies: juridische zaken 
(plaatsvervanger), constitutionele 
zaken (ondervoorzitter).

LAnDEnRAPPoRT: DEnEMARKEn  34 35  LAnDEnRAPPoRT: DEnEMARKEn

HET EuRoPEES PARLEMENT
Denemarken

De DF behaalde bij de verkiezingen 
voor het europees Parlement 15,3 % 
van de stemmen en deed het dus aan-
zienlijk beter dan in 2004 (6,8 %). Mor-
ten Messerschmidt en anna rosbach 
kwamen in 2009 voor de DF in het Par-
lement. rosbach verliet in maart 2011 
de DF en sloot zich als onafhankelijk lid 
aan bij de fractie „europese conserva-
tieven en hervormers” (ecr). als reden 
gaf zij op:

„After careful reflections on the 
policies and rhetoric of my party, it 
is clear to me that i no longer rep-
resent this view. […] i have been 
concerned about the direction of the 
party for some time.”56 

Messerschmidt, die sinds 2005 lid van 
het Deense parlement was, is lid en 
ondervoorzitter van de fractie „europa 
van Vrijheid en Democratie” (eFD). hij 
houdt zich bezig met vraagstukken als 
de verdere europese eenwording te-
midden van de eurocrisis en beschouwt 
de eenheidsmunt als een mislukking. 
hij is voorzitter van de turkey assess-
ment Group binnen het Parlement, een 
regelmatig plaatsvindende open discus-
sieronde over de problemen rond de 
turkse toetreding tot de eU. hoewel 
daarbij ook altijd voorstanders van een 
turks lidmaatschap uitgenodigd worden 
en aan het woord komen, gaat het niet-
temin over een debat dat kritisch tegen-

over turkije staat. in een artikel voor 
de krant hurriyet uit 2011 geeft Mes-
serschmidt zijn mening over de rol van 
turkije in europa:

„[…] [i]t is not my aim to oust turkey 
from the european house. On the 
contrary, it is my firm belief that Eu-
rope and turkey need each other as 
„cousins”. europe and turkey are 
neighbors, and a sound neighbor-
hood should be built upon a foun-
dation of mutual trust and under-
standing, thus aiming at diminishing 
and closing the existing cultural and 
political gap between turkey and 
europe.”57 

Messerschmidts kritiek is vooral gericht 
tegen de Turkse regering van Erdoğan, 
die hij verwijt de pers- en meningsvrij-
heid in turkije te beperken. Maar wat 
schuilt er werkelijk achter zijn ogen-
schijnlijk voorzichtige woorden?

De zichzelf als realist en pragmaticus 
beschrijvende Messerschmidt is bereid 
om compromissen te sluiten om aan in-
vloed te winnen.58 Geheel overeenkom-
stig deze strategische aanpak probeert 
hij, onder het mom van een (deels per-
fect redelijke) kritiek op de turkse poli-
tiek, in de praktijk - via politieke over-
redingskracht en compromisvoorstellen 
- de toetreding van turkije te verhinde-
ren. Wat werkelijk achter de afwijzing 
van een turks lidmaatschap schuilgaat, 
kondigde Messerschmidt al in 2006 in 
een interview in het tijdschrift Frontpage 
aan:

„europe will - maybe not in 20, but 
rather 30-40 years from now - have 
a Muslim majority of population, if 
nothing is done. that’ll mean the 
end of our culture and the end of 
european civilization.”59 

achter de façade van de schijnbaar za-
kelijke discussie in de turkey assess-
ment Group schuilt een krachtig racisme 
tegen moslims. in het bovengenoemde 
interview stak hij zijn wereldbeeld be-
paald niet onder stoelen of banken:

„it is well know that the Muslim im-
migrants are disproportional in rep-
resenting crime records; that the 
hate towards Jews is increasing in 
europe, because of these groups. 
[…] in many european countries 
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we speak about the necessity of 
changing the welfare-payments, but 
the truth is that if we did not have 
the Muslim burden, many of these 
changes would not be required.”60  
[fout in origineel]

Voor Messerschmidt zou het europese 
immigratiebeleid opgesplitst moeten 
worden: ten eerste europese regelin-
gen voor europeanen en ten tweede 
regels voor de overige westerse staten, 
overal ter wereld. Voor de resterende 
landen voorziet hij:

„and then a third set of rules for the 
third world, who in general do not 
really offer anything we can benefit 
from, speaking of education, labour 
craft and knowledge.”61 

hij verwacht voortdurend dat zijn land 
door „buitenlanders” aangetast wordt. 

Over de opnieuw ingevoerde controles 
aan de Deense grenzen zegt hij:

„Wij hebben er schoon genoeg van 
dat ‘s morgens Poolse, litouwse 
en roemeense vrachtwagens leeg 
over de grens komen en dat deze 
‘s avonds vol gestolen televisies en 
stereo-installaties uit de Deense va-
kantiehuisjes weer terugrijden.”62 

Uiteindelijk is het echter vooral de mos-
limimmigratie in europa en Denemar-
ken die de meeste schade zou berok-
kenen en die dus gestopt zou moeten 
worden. Dit doel kan gerust ook worden 
gezocht achter Messerschmidts werk in 
de turkey assessment Group. 
Ook een europees burgercampagne 
tegen een mogelijke toetreding van tur-
kije tot de eU zou hij als ondervoorzitter 
van de commissie constitutionele zaken 
in het europees Parlement stimuleren.63  

 

MAATSCHAPPELIJKE EN PoLITIEKE SITu-
ATIE IN HET VERENIGD KoNINKRIJK

na de tweede Wereldoorlog waren 
grote verkiezingssuccessen van ex-
treemrechtse partijen in het Verenigd 
Koninkrijk tot de jaren ’90 eerder een 
uitzondering. althans gedeeltelijke suc-
cessen bij de regionale verkiezingen 
behaalde onder andere de in 1960 op-
gerichte en zeven jaar later opgeheven 
british national Party64 en het in 1967 

LAndEnRAPPoRT: 
VEREnIGd KonInKRIJK

Districtenstelsel, 650 kiesdistricten 
met elk één zetel. Onevenredig 
kiessysteem. Wie de meeste stem-
men verzamelt komt in het Parle-
ment.
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opgerichte maar vooral gemarginali-
seerde national Front (nF). Zo ging in 
1964 in het West-londense district Sou-
thall 9,1 % van de stemmen naar de bri-
tish national Party. het nF had vooral 
in de zeventiger jaren succes met immi-
gratiethema’s en behaalde bij de regio-
nale verkiezingen in individuele kiesdis-
tricten tot 16 % van de stemmen. tot op 
de dag van vandaag roept deze partij 
om het desnoods met geweld terugstu-
ren van immigranten uit het Verenigd 
Koninkrijk. Door uitblijvende successen 
bij de verkiezingen voor het lagerhuis 
in 1979 braken regelmatig openlijke 
geschillen uit, die uiteindelijk in januari 
1980 tot het vertrek zouden leiden van 
de sinds 1976 (en daarvóór van 1972 
tot 1974) zittende partijvoorzitter John 
tyndall. tyndall was op dat moment al 
verscheidene malen bestraft, bijvoor-
beeld in 1962 voor de oprichting van 
een paramilitaire groep. Sinds de jaren 
’90 heeft het nF nog slechts een kleine 
en verouderde groep leden en kampt 
het met uitblijvende verkiezingssucces-
sen.65 in 1982 werd de uit delen van de 
nF-leden bestaande british national 
Party (bnP) heropgericht, opnieuw on-
der voorzitterschap van John tyndall. 
Vooral de conservatieve regeringspartij 
onder Margaret thatcher slaagde er in 
de jaren ’80 de thema’s van de rechts-
extremisten te kapen. interne ruzies 
verhinderden vervolgens grotere suc-
cessen in het politieke debat. 

in oktober 1990 noemde de commis-
sion on racism and Xenophobia (het 
huidige Fra) van het europees Parle-
ment de bnP een: „openly nazi party ... 

whose leadership have serious criminal 
convictions”. richard edmonds, die tot 
eind jaren ’90 ondervoorzitter van de 
partij was, antwoordde op de vraag of 
de bnP een racistische partij was: „We 
are 100 per cent racist, yes.”66  nick 
Griffin (tot 1989 lid van de NF, sinds 
1995 in de bnP) nam in 1999 het par-
tijvoorzitterschap van de bnP over van 
tyndall. Deze laatste had in de jaren 
’90 steeds vaker de kritiek gekregen 
dat aanvankelijke kleine verkiezings-
successen niet verder uitgebouwd kon-
den worden. Griffin probeerde na zijn 
verkiezing tot partijvoorzitter het beeld 
van de partij zichtbaar te veranderen: 
weg van het imago van een nazistische 
partij en het aggressieve optreden bij 
manifestaties.67 hij hoopte zo een bre-
der kiezerspubliek aan te spreken, ook 
al bleef zijn persoon nauw met het ex-
treemrechtse spectrum verbonden. De 
bnP stelt vooral niet-blanke immigran-
ten verantwoordelijk voor het gebrek 
aan arbeidsplaatsen en maatschappe-
lijke problemen in het algemeen. toen 
op 26 mei 2001 in Oldham/Greater 
Manchester etnische spanningen tot 
gewelddadige botsingen tussen blanke 
en aziatische jongeren leidden, ageer-
de de bnP vooral tegen „moslimgangs”. 
Kort daarop behaalde de bnP bij de 
lagerhuisverkiezingen met 3,9 % haar 
tot dan toe beste resultaat. in Oldham 
haalde Griffin 16,4 % van de stemmen. 
in burnley, waar eveneens gewelddadi-
ge botsingen plaatsvonden, profiteerde 
de bnP met 11,3 % van de stemmen. 
Ondanks de imagowijziging onder Grif-
fin past de BNP net als voorheen in de 
fascistische traditie. tot een gerechte-

lijke uitspraak van begin 2010 was het 
partijlidmaatschap zelfs uitsluitend aan 
blanken voorbehouden.

De bnP behaalde bij de laatste ver-
kiezingen van 6 oktober 2010 voor het 
britse lagerhuis 563.743 stemmen, 
ofwel 1,9 %. hiermee kon zij haar am-
bitieuze streefdoel van twee zetels niet 
verwezenlijken. toch heeft zij haar ver-
kiezingsresultaat uit 2005 van 192.746 
stemmen (0,7 %) nagenoeg verdrievou-
digd. Ook al slaagde de partij er niet in 
een zetel in het lagerhuis te bemach-
tigen, heeft ze toch de trend van de 
laatste jaren verder kunnen uitbouwen: 
waar ze in 1992 maar zo’n 7.600 stem-
men in de wacht wist te slepen, waren 
dit er in 2001 al ruim 47.000. Deze groei 
voor de democratische partij was voor-
namelijk te danken aan de hogere op-
komst van 65,1 % (2005: 61,3 %). De 
beste resultaten behaalde de bnP in 
het district van partijvoorzitter nick Grif-
fin in Barking (Greater London): 14,8 % 
van de stemmen. De bnP heeft vooral 
veel succes bij lokale en regionale ver-

kiezingen en hoopt de mensen op de 
langere termijn vertrouwd te maken met 
haar wereldbeeld. „While the number of 
seats contested by the bnP is not large 
in absolute terms it does indicate that 
the party is building local support bases 
in certain areas.”68 Feit is dat de bnP 
tot nu toe bij de verkiezingen de meest 
succesvolle extreemrechtse partij in 
engeland is. Maar door het engelse 
districtenstelsel krijgen kleine partijen 
echter geen kans. bij een evenredige 
vertegenwoordiging zouden bij de laat-
ste verkiezingen waarschijnlijk veel 
meer mandaten in het lagerhuis naar 
de bnP zijn gegaan.

naast de bnP en het nF zijn in het 
Verenigd Koninkrijk momenteel ook 
nog de england First Party, de britain 
First Party, de new nationalist Party, de 
Freedom Party en de british People’s 
Party actief, maar in het politieke debat 
nemen zij een marginale plaats in en 
boeken zij nauwelijks enig verkiezings-
succes.
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De bnP veroverde voor het eerst een 
plaats in het europees Parlement, en 
meteen met twee mandaten (6,5 %). 
Sindsdien vertegenwoordigen nick Grif-
fin en Andrew Henry William Brons als 
niet-fractiegebondenen de bnP in het 
Parlement. Zij houden zich vooral met 
immigratievraagstukken bezig en vallen 
op door hun sterke anti-europese hou-
ding. De bnP stuurde tijdens de verkie-
zingscampagne haar medewerkers in 
varkenskostuums de verkiezingspodia 
op, waar zij zich in bankbiljetten wen-
telden alvorens onder de verkiezings-
slogan „Punish the Pigs” door mensen 
in felgekleurde jasjes afgerammeld te 
worden.69 haar slogan „british Jobs for 
british Workers” sloeg in slechte econo-
mische tijden bij veel kiezers aan. Voor-
al in traditionele labour-districten, waar 
de labour door het onkostenschandaal 
in het britse parlement verzwakt was, 
deed de bnP het goed. De bnP is te-
gen de euro als europese munt en zet 
zich in voor een vertrek van het Ver-
enigd Koninkrijk uit de europese Unie. 
in het kader van een „europa der Va-
derlanden” roept ze om naast elkaar be-
staande staten met een vrije markt en 
zonder economische integratie.70 

Nick Griffin, voorzitter van de BNP en lid 
sinds 1995, was tussen 1995 en 1997 
uitgever van de partijkranten the rune 
en Spearhead. in zijn artikelen waren 
zijn ideeën van het begin af overduide-
lijk:

„Mass alien immigration and sui-
cidally low birthrate mean that the 
White race is poised on the brink of 

HET EuRoPEES PARLEMENT
Verenigd Koninkrijk

nICk grIFFIn

* 1 maart 1959 in barnet. afgestu-
deerd in rechten, Ma (hons.) aan 
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1999 partijvoorzitter van de bnP. 
Sinds 2009 lid van het europees 
Parlement. niet-fractiegebonden. 
commissies: industrie, onderzoek 
en energie (plaatsvervanger), mi-
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a precipice of rapid and irreversible 
decline. if we do not step back now, 
we face political and then physical 
extinction. a stark choice. Unite 
Or Die!”71

1998 moest hij zich voor zijn artikelen in 
the rune verantwoorden wegens aan-
zetting tot rassenhaat. Over de aantij-
gingen zei Griffin:

„i am well aware that the orthodox 
opinion is that 6 million Jews were 
gassed and cremated and turned 
into lampshades. Orthodox opinion 
also once held that the world is flat 
… i have reached the conclusion 
that the ’extermination’ tale is a mix-
ture of allied wartime propaganda, 
extremely profitable lie, and latter 
witch-hysteria.”72 

Griffin werd tot twee jaar gevangenis-
straf en een geldboete van 2.300 pond 
veroordeeld. 

Kort na zijn verkiezing in het europees 
Parlement kwam Griffin in het nieuws 
met suggesties om bij wijze van af-
schrikking boten met vluchtelingen uit 
noord-afrika naar europa te laten zin-
ken. De reden hiervoor zou zijn zorg zijn 
dat europa door de „derde wereld” over-
spoeld zou worden. na vragen van jour-
nalisten van de BBC verklaarde Griffin 
dat men de vluchtelingen een reddings-
boei zou kunnen toewerpen, zodat ze 
niet zouden verdrinken en terug naar 
libië zouden kunnen zwemmen. 

De beslissing van het europees Parle-
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ment om de Sacharovprijs voor de vrij-
heid van denken (ook wel eU-mensen-
rechtenprijs genoemd) toe te kennen 
aan activisten van de arabische lente, 
becommentarieerde Griffin per Twitter: 
„Sakharov Prize this year going to ‚arab 
Spring’. Sick joke as it neo-con scam 
that opens door to islamist extremists.”73

andrew henry William brons begon zijn 
politieke carrière in 1964 als lid van de 
national Socialist Movement (nSM), 
een in 1962 door de bekende rechts-ex-
tremisten colin Jordan en John tyndall 
opgerichte organisatie. Ook hij nam al 
vroeg geen blad voor de mond over zijn 
antisemitische ideologie. in een brief 
aan Francoise Dior, de echtgenote van 
Jordan, schreef hij al in 1965:

„also, however, he mentioned such 
activities as bombing synagogues. 
On this subject i have a dual view, 
in that although i realise he is well-
intentioned, i feel that our public im-
age may suffer considerable dam-
age as a result of these activities. i 
am however open to correction on 
this point.”74 

brons stapte kort daarna over naar de 
british national Party en vervolgens 
naar het national Front, waarvan hij in 
1979 tot voorzitter werd gekozen. in 
1983 maakte hij in zijn functie als voor-
zitter van het Policy Department  het 
verkiezingsprogramma van het national 
Front bekend, waarin tot een wereldwijd 
apartheidsregime werd opgeroepen. 
Verder kan hierin nog worden gelezen:

„the national Front rejects the 
whole concept of multiracialism. 
We recognise inherent racial differ-
ences in Man. the races of Man are 
profoundly unequal in their charac-
teristics, potential and abilities […] 
We believe the gradual dismantle-
ment of the apartheid system over 
the last 17 years to be retrograde ... 
the alternative to apartheid, multi-
racialism, envisages an extinction 
of the White man.”75

toen hij in 2009 geconfronteerd werd 
met zijn eerdere levenswandel en voor-
al met zijn ideeën over aanslagen op 
synagogen antwoordde brons: „People 
do silly things when they are 17.” in een 
brief aan Voorzitter Jerzy buzek uit sep-
tember 2011 wordt evenwel duidelijk dat 
brons ook op ruim 60-jarige leeftijd al-
lerminst afstand heeft genomen van zijn 
racistische, antisemitische en xenofobe 
ideeën uit het verleden. enkele afge-
vaardigden van andere partijen hadden 
tijdens een herdenkingsbijeenkomst 
in het plenum voor de extreemrechtse 
aanslagen in Oslo in juli 2011 gesteld 
dat de extreemrechtse ideeën van de 
dader anders behring breivik de echte 
motivatie voor zijn haatdaden waren. 
brons zei daarover:

„Martin Schulz, Guy Verhofstadt, 
Daniel cohn-bendit and Diana 
Dodds spoke as though breivik’s 
real crime was being a racist, a 
xenophobe or a person on the ‚far 
right’ and not the appalling murder 
of seventy-six young persons […] 

[breivik] was not a nationalist and 
his opposition to immigration would 
seem to be restricted to opposition 
to Muslim immigration. breivik is a 
Zionist […].”76 

brons noemt zijn expliciet racistische 
en xenofobe ideeën dus ‚normaal’ en 
beweert tegelijkertijd dat breivik geen 
‚echte’ nationalist was. hij had immers 
alleen uit woede over de moslimimmi-
gratie gehandeld en de aanslagen uit 
zionistische motieven gepland. brons 
wil dus enerzijds de delegitimering van 
racistische en xenofobe ideeën tegen-
spreken, maar tegelijkertijd wil hij zich 

van breivik distantiëren en meer nog, 
deze laatste impliciet brandmerken als 
eigenlijke vijand van alle echte natio-
naal-socialisten. breivik zou eigenlijk 
in werkelijkheid een zionist zijn. bijval 
voor deze kritiek op het gedrag tijdens 
de herdenkingsbijeenkomst in het ple-
num krijgen brons en de bnP van de 
Oostenrijkse FPÖ, de Franse Fn en de 
Partij voor Groot-roemenië. Ook bij an-
dere gelegenheden ontmoet men graag 
andere rechts-populisten en rechts-ex-
tremisten. Vertegenwoordigers van de 
bnP waren eveneens van de partij op 
de reis naar het Yasukuni-schrijn in to-
kio (zie landenrapport Frankrijk).
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varingen met het Vichy-regime en niet 
in de laatste plaats de sterke aantrek-
kingskracht van het Gaullisme voor alle 
nationalistische en patriottische stro-
mingen. Desondanks kende ook Frank-
rijk na de tweede Wereldoorlog wel 
gewelddadige extreemrechtse groepe-
ringen en verkiezingssuccessen van 
extreemrechtse partijen. in 1956 kwam 
de Union de défense des commerçants 
et artisans (UDca) voor het eerst met 
52 afgevaardigden, waaronder Jean-
Marie le Pen, in de nationale Verga-
dering. Kort daarop was deze partij 
echter weer in de vergetelheid verdwe-
nen. in 1969 werd de Ordre nouveau 
opgericht, een nationalistische bewe-
ging waarvan de leiders in 1972 het 
Front national (Fn) oprichtten om de 
versnippering van het extreemrechtse 
kamp tegen te gaan. Met name onder 
de leiding van Jean-Marie le Pen wer-
den antirepublikeinen, conservatieve 
katholieken en racisten aangetrokken.78 
Kort daarna, in 1974, splitste echter de 
Parti des forces nouvelles (PFn) zich 
wegens meningsverschillen over de 
partijleiding van het Fn onder le Pen 
af. Ook qua verkiezingssucces bleef het 
Fn zwak: in 1973 behaalde de partij bij 
de verkiezingen voor de nationale Ver-
gadering 0,5 % van de stemmen, maar 
tot 1981 zakte het percentage terug tot 
maar 0,2 %. in die tijd presenteerde het 
Fn zich vooral met thema’s als open-
bare orde, morele waarden en katholi-
cisme. Verbale aanvallen tegen immi-
granten waren in deze tijd vrijwel een 
uitzondering. hoewel de thema’s van 
het Fn in de kern gelijk bleven, kwam 
voor het Fn in 1983 op gemeentelijk en 

in 1984 op europees niveau de door-
braak, toen de partij ongeveer 11 % van 
de stemmen binnenhaalde. De redenen 
hiervoor moeten gezocht worden in de 
algemeen groeiende ontevredenheid 
over de gevestigde partijen, het toene-
mende gevoel binnen de Franse bevol-
king dat er een crisis op handen was 
en de flexibele strategie van het FN om 
op deze problemen in te spelen. Vanaf 
dit moment poneerde de partij marktli-
berale ideeën, gecombineerd met de 
thema’s binnenlandse veiligheid en 
immigratie. Met betrekking tot europa 
werd een pro-europese koers geva-
ren.79 al in 1986 beschikte het Fn in alle 
22 regio’s van Frankrijk over eigen kan-
didaten en behaalde de partij ongeveer 
10 % van de stemmen (137 van in to-
taal 1682 afgevaardigden). het gevolg 
was dat het Fn in twaalf regio’s invloed 
op de coalitievorming kon uitoefenen. 
Strategische afspraken met de geves-
tigde partijen en in vijf gevallen zelfs 
een post voor het Fn markeerden het 
begin van betere tijden. in 1986 kwam 
het Fn, mede dankzij een verandering 
in het kiesrecht, voor het eerst met 35 
afgevaardigden in de nationale Verga-
dering. De overige partijen weigerden 
echter met de partij samen te werken: 
van de 9152 door het Fn voorgestelde 
wetswijzigingen in twee jaar tijd werd er 
maar één besproken en aangenomen.80 
tot eind jaren ’90 kon het Fn zijn resul-
taten bij de verkiezingen voor de nati-
onale Vergadering, de regionale en de 
presidentsverkiezingen uitbouwen tot 
15 % van de stemmen. hierdoor steeg 
de invloed vooral op regionaal niveau 
gestaag en voor het eerst mocht het Fn 

MAATSCHAPPELIJKE EN PoLITIEKE SITu-
ATIE IN FRANKRIJK

in de Franse politiek was extreemrechts 
na 1945 voor het merendeel gemargi-
naliseerd. Dit kwam door de trauma’s 
van de tweede Wereldoorlog, de er-
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Meervoudig districtenstelsel met 
tweerondensysteem. een kandidaat 
komt in het parlement als hij in de 
eerste ronde meer dan de helft van 
de stemmen binnenhaalt. in de ove-
rige kiesdistricten wordt een tweede 
ronde gehouden met alle kandida-
ten die minstens 12,5 procent van 
de stemmen hebben verkregen. 
Wie de relatieve meerderheid heeft 
wint. Partijen kunnen afspreken wie 
in de tweede ronde meedoet.
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aan de coalitie deelnemen. in 1998 le-
verde het Fn in totaal 275 regionale af-
gevaardigden. thematisch corrigeerde 
de partij begin jaren ’90 met het refe-
rendum over het Verdrag van Maas-
tricht haar pro-europese houding. Met 
de Golfoorlog van 1990 was de partij 
ook van haar pro-amerikaanse koers 
afgestapt en nu combineerde ze beide 
thema’s: de VS zouden een kapitalisti-
sche ‚nieuwe Wereldorde’ nastreven en 
de eU zou een instrument zijn van deze 
amerikanisering en van de vernietiging 
van de nationale identiteiten.81 begin 
1999 splitste de Mouvement national 
républicain (Mnr) zich van het Fn af, 
waardoor deze partij een groot deel van 
haar leidende krachten verloor. De re-
den hiervoor was enerzijds de kwestie 
van de strategische ideologie in ver-
gelijking met andere extreemrechtse 
partijen en groepen en anderzijds le 
Pens stijl van leidinggeven. in 1997 
viel le Pen fysiek een politica van de 
Parti Socialiste aan, en hierna verloor 
zijn dochter Marie-caroline le Pen bij 
een burgemeestersverkiezing van de 
socialistische kandidate. le Pen werd 
een jaar lang zijn passieve kiesrecht 
ontnomen. De Mnr behaalde bij de 
verkiezingen aanvankelijk 2-3 % van de 
stemmen maar intussen ligt ze constant 
onder één procent. het Fn verloor van 
2002 tot 2007 op nationaal niveau op-
nieuw aan stemmen. Ook op regionaal 
niveau moest de partij in absolute ge-
tallen verliezen incasseren. bij de pre-
sidentsverkiezingen in 2002 gelukte het 
een extreemrechtse partij voor het eerst 
om de tweede ronde te behalen. le Pen 
behaalde 16,9 % (eerste ronde) resp. 

17,8 % (tweede ronde). in 2007 kwam 
hij met 10,4 % niet verder dan de eerste 
ronde. Zijn dochter Marine haalde bij de 
verkiezingen in 2012 in de eerste ronde 
17,9 %. na de verkiezingen voor de 
nationale Vergadering in juni 2012 ver-
overden voor het eerst sinds 1997 weer 
Fn-afgevaardigden een plaats in de 
nationale Vergadering. Onder de twee 
afgevaardigden is Marion Maréchal-le 
Pen, een kleindochter van Jean-Marie 
en nichtje van Marine le Pen.

in januari 2011 nam Marine le Pen het 
voorzitterschap van het Fn van haar 
vader over. Zij nam het op tegen bruno 
Gollnisch, ontkenner van de holocaust 
en vertegenwoordiger van de klassieke 
neonazistische stroming binnen de par-
tij. Zij wil de partij een moderner imago 
geven en vermijdt openlijk racistische 
en antisemitische provocaties zoals on-
der haar vader gewoonlijk was. Marine 
zet zich in voor vrouwenrechten, ageert 
niet tegen homoseksuelen en is vóór 
het recht op abortus. natuurlijk wel altijd 
onder het motto van een verdediging 
van deze rechten tegen een vermeend 
gevaar van de islam. De offensieve vij-
andigheid tegen moslims, tegen de eU, 
het beginsel van een sterke nationale 
staat en de voorrang „voor onze land-
genoten” in het sociale en economische 
beleid zijn onder Marine le Pen gelijk 
gebleven.82 Met haar thema’s jaagt het 
Fn de gevestigde partijen met succes 
op. De Union pour un mouvement po-
pulaire (UMP) en vooral voormalig pre-
sident nicolas Sarkozy probeerden met 
nationalistische geluiden, een harde 
binnenlandse veiligheidskoers en ra-

cistische uitvallen tegen moslims en 
roma stemmen terug te winnen. Sar-
kozy baarde in 2010 opzien met zijn 
roma-beleid dat hem sympathie uit het 
extreemrechtse kamp opleverde. na 
de gedwongen ontruiming van roma-
woonkampen liet hij ruim 1.000 roma 
uitzetten.
in juni 2008 splitste de nouvelle Droite 
Populaire (nDP) en in september 2008 

de nouvelle Droite républicaine (nDr) 
zich van het Fn af. terwijl de nDP vaak 
openlijk extreemrechts, anti-ameri-
kaans en antisemitisch is, stelt de nDr 
zich eerder pro-amerikaans en econo-
misch liberaal op.83  beide partijen zijn 
zelfs op individueel en gemeentelijk ni-
veau gemarginaliseerd. hetzelfde geldt 
voor de Parti de la France (PDF), die 
zich in 2009 afsplitste.
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het Fn behaalde bij de verkiezingen 
voor het europees Parlement in het jaar 
2009 in totaal 6,3 % van de stemmen, 
ongeveer 600.000 minder dan in 2004 
(9,8 %). Jean-Marie le Pen, Marine le 
Pen en bruno Gollnisch zitten als niet-
fractiegebondenen in het Parlement.

Jean-Marie le Pen is met een korte 
onderbreking sinds 1984 lid van het 
Parlement. hij heeft verscheidene ver-
oordelingen op zijn naam staan.  Zo 
noemde hij de holocaust „een detail in 
de geschiedenis” en is hij overtuigd van 
de „ongelijkheid der rassen”. hij is ver-
oordeeld voor de verklaring dat „wan-
neer het land 25 miljoen moslims telt, zij 
de dienst [zullen] uitmaken en Fransen 
„een pak slaag” [zullen] geven”.84 Verder 
is hij al meerdere malen gestraft voor li-
chamelijk letsel, aanzetting tot rassen-
haat, smaad en andere. De veteraan 
uit het Vreemdenlegioen die gevochten 
heeft in indochina, in Suez en in algerië, 
heeft naar het schijnt vermeende leden 
van het nationaal bevrijdingsfront van 
algerije gefolterd. hij spreekt deze aan-
tijgingen zelf niet tegen: „Je n’ai rien à 
cacher. J’ai torturé parce qu’il fallait le 
faire.”85  Jean-Marie le Pen kwam in 
het verleden herhaaldelijk in het nieuws 
met racistische en antisemitische ver-
klaringen. hij onderhoudt nauwe con-
tacten met gelijkgezinden. Onder zijn 
leiding en op uitnodiging van de ex-
treemrechtse, nationalistische issuikai-
beweging bezochten op 14 augustus 
2010 vertegenwoordigers van de hon-
gaarse Jobbik, het belgische Vlaams 
belang, de british national Party en de 
Oostenrijkse FPÖ het Yasukuni-schrijn 

jean-marIe le pen

*20 juni 1928 in la trinité-sur-Mer 
(Morbihan). Universitair diploma 
(licence) rechten. Diploma hoger 
onderwijs (DeS) politieke weten-
schappen. Van 1963 en 1985 pla-
tenuitgever. Oprichter en voorzitter 
van het Front national (Fn). Van 
1992 tot 2000 lid van de regioraad 
Provence-alpes-côte d’azur. Van 
1956 tot 1986 lid van de nationale 
Vergadering. in 1986 voorzitter 
van de Fn-fractie in de nationale 
Vergadering. in 1958 rapporteur 
oorlogsbegroting, rapporteur de-
fensiebegroting van de Sénat de 
la communauté  (orgaan van het 
Franse koloniale rijk). Sinds 1984 
(met onderbrekingen) lid van het 
europees Parlement. niet-fractie-
gebonden. commissies: landbouw 
en plattelandsontwikkeling (plaats-
vervanger), visserij (lid). 

Bruno gollnIsCH

*28 januari 1950 in neuilly-sur-
Seine. in 1971 en 1973 Diploma 
Japans en Maleis-indonesisch aan 
het instituut voor oosterse talen. 
in 1973 Diploma politieke weten-
schappen aan het instituut voor 
politieke studies van Parijs. in 1978 
doctor in de rechten (Parijs). Sinds 
1980 advocaat bij de balie van Pa-
rijs. Sinds 1981 hoogleraar Japan-
se taal en cultuur aan de Universi-
teit van lyon. Sinds 1986 lid van het 
bestuur en sinds 1995 algemeen 
secretaris van het Front national. 
Sinds 1996 gemeenteraadslid van 
lyon. lid en voorzitter Fn-fractie re-
gioraad rhône-alpes. Van 1986 tot 
1988 lid van de nationale Vergade-
ring voor het departement rhône. 
Sinds 1989 lid van het europees 
Parlement. niet-fractiegebonden. 
commissies: begroting (plaatsver-
vanger), Vervoer en toerisme (lid).

marIne le pen

*5 augustus 1968 neuilly-sur-Seine. 
in 1990 universitair diploma (maî-
trise) rechten. in 1991 universitair 
diploma (Dea) strafrecht. in 1991 
certificaat van bevoegdheid voor de 
advocatuur. Van 1992 tot 1998 ad-
vocate in Parijs. Van 1998 tot 2004 
directrice van de juridische dienst 
van het Front national. Sinds 2003 
ondervoorzitster van het Front nati-
onal (Fn). Van 1998 tot 2004 lid van 
de regioraad nord-Pas-de-calais. 
Van 2004 tot 2009 lid van de regi-
oraad Île-de-France. Sinds 2004 lid 
van het europees Parlement. niet-
fractiegebonden. commissies: in-
ternationale handel (plaatsvervan-
ger), werkgelegenheid en sociale 
zaken (lid).

HET EuRoPEES PARLEMENT
Frankrijk
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rousso, dat de politieke standpunten 
onder wetenschappers aan de universi-
teit lyon iii onderzocht, verklaard:

„ Geen enkele serieuze historicus 
stelt zich volledig achter de con-
clusies van het proces van neu-
renberg. ik ben van oordeel dat de 
discussie over het drama van de 
concentratiekampen vrij moet bli-
jven. historici hebben het recht te 
discussiëren over het aantal doden 
en over de wijze waarop de mensen 
zijn gestorven”.90

De universiteit schorste hem in 2005 
voor vijf jaar. in 2007 werd hij tot voor-
waardelijke gevangenisstraf en een 
geldboete veroordeeld. in 2009 werd 
het vonnis vernietigd door het hof van 
cassatie. het doel van zulke verklarin-
gen op de grens van het strafbare is het 
creëren van ophef om steeds opnieuw 
de eigen standpunten in de media te 

kunnen verkondigen. Dat blijkt bijvoor-
beeld ook uit zijn opmerkingen over de 
uitlatingen van Jean-Marie le Pen over 
de „ongelijkheid der rassen” en de enor-
me reacties hierop in de media:

„Wie een ander zijn vocabulaire in 
de mond legt, dringt hem ook zijn 
waarden op.”91 

toen paus benedictus XVi indirect de 
uitzetting van roma onder Sarkozy be-
kritiseerde, verviel Gollnisch in typisch 
extreemrechtse argumenten en viel hij 
het Vaticaan openlijk aan:

„laten de roma zich op het Pieter-
splein vestigen […] dan praten we 
wel verder.”92 

bruno Gollnisch nam eveneens deel 
aan de reis naar het Yasukuni-schrijn in 
tokio.

in tokio. Daar worden alle gevallen Ja-
panse militairen sinds 1868 herdacht. 
De aanvalsoorlogen van Japan, de be-
zettingen en de vreselijkste oorlogsmis-
daden worden daar als „heilige oorlog” 
goedgepraat en de oorlogsmisdadigers 
worden er geëerd.86 

Marine le Pen is sinds 2004 lid van 
het europees Parlement. Ook al maakt 
zij zich in tegenstelling tot haar vader 
niet schuldig aan grove racistische en 
antisemitische opmerkingen, om aan-
vaardbaar te zijn voor het meer ,bur-
gerlijke’ electoraat, steekt ook zij haar 
racistische ideologie niet onder stoelen 
of banken. Zij vergeleek het islamiti-
sche straatgebed met de bezetting van 
Frankrijk tijdens de tweede Wereldoor-
log:

„er zijn weliswaar geen tanks of sol-
daten te zien, maar een bezetting is 
het toch.”87 

De hieropvolgende klacht voor aanzet-
ting tot rassenhaat is de prijs voor de 
ondersteuning van diegenen in de par-
tij voor wie de moderniseringskoers en 
de draai naar een rechts-populistische 
partij te ver gaan. De overgang van een 
openlijk rechts-extremistische partij tot 
een rechts-populistische partij blijkt ook 
op antisemitisch gebied. Marine wilde in 
2006 met een delegatie van het euro-
pees Parlement israël bezoeken - iets 
dat voor haar vader onvoorstelbaar zou 
zijn geweest -  maar voorafgaand aan 
haar reis werd zij tot persona non grata 
verklaard. een joods radiostation in Pa-
rijs nodigde haar in maart 2011 uit voor 

een interview, maar na een storm van 
protest werd dit later weer afgezegd. 
in reactie op de uitnodiging voor het 
interview kondigde Marine de reactive-
ring van de „groep patriottische joden” 
binnen het Fn aan, om protesten van 
joodse organisaties te kunnen pareren 
met een „authentieke” tegenstem.88 Ook 
al is het antisemitisme van haar vader 
zeker niet volledig verdwenen, treedt 
deze op de achtergrond achter een anti-
islamitisch racisme. Daarom is het voor 
haar, in tegenstelling tot haar vader, ook 
mogelijk om de holocaust als de „erg-
ste misdaad uit de geschiedenis” te be-
stempelen.89 in politiek opzicht volgt zij 
de Fn-lijn zoals die sinds halverwege 
de jaren ’90 gold. Zij waarschuwt voor 
het gevaar van een ongecontroleerde 
immigratie, zet zich in voor afschaffing 
van de euro en opzegging van het ak-
koord van Schengen, en ageert tegen 
de globalisering en tegen amerikaanse 
concerns. 

bruno Gollnisch, die sinds 1989 in het 
europees Parlement zit, vertegenwoor-
digt de openlijk extreemrechtse vleugel 
van de partij. Deze hoogleraar Japanse 
taal en cultuur, die in de jaren ’80 door-
brak in het Fn, is een van de weinige 
briljante ‚intellectuelen’ in de partij. hij 
was een van de sleutelfiguren en de 
voorzitter van de kortstondige fractie 
„identiteit, traditie en Soevereiniteit” 
(itS). Gollnisch noemde antiracisme 
„geestelijke aiDS” en voerde een jaren-
lange rechtsstrijd wegens ontkenning 
van misdaden tegen de menselijkheid. 
in 2004 had hij tijdens een perscon-
ferentie over het zogeheten rapport-
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van de stemmen bij elkaar kon schra-
pen en sinds 1996 niet meer actief is. 
Deze europese vertegenwoordiger van 
de ePen, Spyridon Zournatzis, was 
in 1984 mede-oprichter van de eerste 
extreemrechtse fractie in het euro-
pees Parlement, de „Fractie europees 
rechts”. De in 1994 opgerichte elliniko 
Metopo (vert. Grieks Front) probeerde 
vooral de jonge leden van eneK en 
ePen aan te trekken. elliniko Metopo, 
die goede contacten met het Franse 
Front national onderhoudt, maakte wel-
iswaar steeds opnieuw publiciteit met 
haar campagnes tegen immigranten, 
maar ze kon al deze aandacht toch niet 
in concreet verkiezingssucces omzet-
ten. Op besluit van de partij hief elliniko 
Metopo zichzelf in 2005 op en ging ze 
op in de in 2000 opgerichte partij laikós 
Orthódoxos Synagermós (laOS; vert. 
Orthodoxe Volksbeweging). Oprichter 
en voorzitter is journalist Georgios Ka-
ratzaferis, die laOS oprichtte in reactie 
op zijn uitsluiting uit de liberaal-conser-
vatieve partij nea Dimokratia (nD; vert. 
nieuwe Democratie). hij had geïnsinu-
eerd dat een partijfunctionaris van de 
nD homoseksueel was en een relatie 
had met voormalig minister-president 
Karamanlis.93 Karatzaferis, afgevaar-
digde in het europees Parlement van 
2004 tot 2007, kwam in het verleden 
regelmatig in het nieuws met antisemi-
tische en revisionistische opmerkingen. 
Meteen al bij de oprichting van de partij 
verklaarde Karatzaferis:

„Wij zijn de enige echte Grieken. Wij 
zijn niet van die joden, homoseksu-
elen of communisten.”94 

Over de terroristische aanslagen in sep-
tember 2011 op het World trade center 
uitte het Griekse parlementslid bekende 
samenzweringstheorieën:

„4,000 Jews working in the twin 
towers did not go to work on the 
day of the attack.”95 

De holocaust is voor Karatzaferis, die 
tevens uitgever is van een Griekse ver-
taling van de „ Protocollen van de wij-
zen van Sion”, niets anders dan een 
verzameling „fabeltjes van auschwitz 
en Dachau”.96 in een artikel in de par-
tijkrant alpha ena in 2009 sprak hij over 
het conflict tussen Israël en Palestina. 
De joden zouden volgens hem nu net 
zo afgrijselijke moordenaars zijn als hun 
nazimoordenaars. Verder zegt hij daar 
over een „mogelijk samenleven” met jo-
den:

„With a little effort it would be pos-
sible to include them [the Jews] in a 
Society of Justice, solidarity and un-
derstanding. It is difficult to do such 
a thing with a race that crUciFieD 
God on the one and only time he 
came down to earth. and yet, we 
must try. they do not know the evil 
theY DO. GOD, their GreateSt 
VictiM is forever reminding us: 
„theY KnOW nOt What theY 
DO” ”97 (nadruk en toevoeging in 
origineel)

Ook andere politici van laOS komen 
steeds weer buitenlandervijandig en 
antisemitisch uit de hoek. adonis Ge-
orgiadis, voormalig onderminister op 

MAATSCHAPPELIJKE EN PoLITIEKE SITu-
ATIE IN GRIEKENLAND

na de politieke omwenteling in 1974 
en de opheffing van de militaire dicta-
tuur duikten ook weer extreemrechtse 
partijen in het politieke spectrum op. 
Zo ontstond in 1979 de eniaio ethni-
kistiko Kinima (eneK; vert. Verenigde 
nationalistische beweging), een partij 
die echter tot haar ontbinding in 1989 
nauwelijks een rol speelde in de ver-
kiezingen. eveneens in hoge mate par-
lementair gemarginaliseerd was de in 
1984 opgerichte ethniki Politiki enosis 
(ePen; vert. nationale Politieke Unie), 
die met uitzondering van een zetel in 
het europees Parlement tussen 1984 
en 1989 gewoonlijk niet meer dan 1 % 

LAndEnRAPPoRT: 
GRIEKEnLAnd

evenredige vertegenwoordiging. 
Drempel van 3%.
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het ministerie van ontwikkeling, gelooft 
dat ‚de joden’ de banken onder controle 
hebben en nu proberen Griekenland te 
veroveren, wat verhinderd moet wor-
den.98 laOS is een racistische, antiso-
cialistische en antihomoseksuele partij. 
Zij is gekant tegen globalisering en te-
gen een eU-lidmaatschap voor turkije, 
en vertegenwoordigt een etnisch natio-
nalisme. Steeds opnieuw heeft de par-
tij het gemunt op immigranten - vooral 
albaniërs. Mede op grond van haar 
orthodox-religieuze ideologie strijdt zij 
voor een toenadering van Griekenland 
met Servië en rusland en is zij tegen 
de europese eenwording.99 laOS ver-
overde in 2007 als eerste extreemrecht-
se partij sinds het einde van de militaire 
dictatuur, met 3,8 % van de stemmen, 
een plaats in het Griekse parlement. bij 
de verkiezingen van 2009 kon zij dit re-
sultaat nog licht verbeteren tot 5,6 % en 
vanaf 2011 was ze met vier ministeries 
de op drie na sterkste fractie in de re-
gering Papadimos. in februari 2012 trok 
laOS uit protest tegen de bezuinigings-
eisen vanwege de financiële crisis haar 
steun aan de regering in. bij de hierop-
volgende verkiezingen haalde zij met 
2,9 % net niet de drempel van 3 pro-
cent. Griekenland is door de europese 
financiële crisis en de bezuinigingsei-
sen van de eU in een diepe economi-
sche en maatschappelijke crisis beland. 
De coalitieonderhandelingen na de 
verkiezingen in mei 2012 mislukten en 
bij de nieuwe verkiezingen in juni 2012 
deed laOS het nog slechter: met 1,5 % 
van de stemmen was deelname aan het 
parlement duidelijk uitgesloten.

een van de langst bestaande extreem-
rechtse partijen in Griekenland is de 
openlijk neonazistische en racistische 
chrysi avgi (ca; vert. Gouden Dage-
raad). in 1985 werd zij opgericht en 
in 1993 als partij geregistreerd, en zij 
ziet zichzelf duidelijk in een nationaal-
socialistische traditie passen.100  Zij is 
tegen de globalisering en vóór een „eu-
ropa der naties” en ze droomt van een 
Groot-Grieks rijk met een uitbreiding in 
het westen tot aan de adriatische Zee. 
hiertoe zouden volgens de Gouden 
Dageraad Macedonië en albanië ont-
bonden en aan een Groot-Servisch rijk 
toegewezen moeten worden.101 het na-
tionalisme van de ca is katholiek-ortho-
dox georiënteerd. Volgens de ideologie 
van de partij geldt:

„Slechts een Griek die 100 procent 
orthodox is, is een Griek waardig, 
want die heeft ,Spartaans’ bloed 
door zijn aderen stromen. Onze 
voorvaderen zijn voor het orthodo-
xe geloof gestorven.”102 [nadruk in 
origineel]

in het verleden kwamen aanhangers 
van de ca regelmatig in het nieuws 
met massaal geweld en gewapende 
aanvallen op politieke tegenstanders, 
immigranten en etnische minderheden. 
hierbij kunnen zij ook binnen de politie 
op flinke sympathie rekenen. Nadat in 
2008 een politieagent een linkse jon-
gere had neergeschoten, braken in heel 
Griekenland heftige rellen uit. Video-
opnamen van de conflicten tonen grote 
groepen vermomde rechts-extremisten 
in de politierangen en bij aanvallen te-

gen linkse jongeren.103 ca-aanhangers 
waren eveneens betrokken bij de mas-
sale rellen tegen immigranten in 2011 in 
athene. Wekenlang jaagden neonazi’s 
op straat op immigranten en plunderden 
zij winkels van migranten. een 21-jarige 
werd neergestoken en overleed.104 bij 
de verkiezingen voor het Griekse par-
lement in mei 2012 haalde de ca met 
een verkiezingsresultaat van 6,9 % voor 
het eerst ruimschoots de drempel van 
3 procent, waarna zij zitting kon nemen 
in het parlement. bij de verkiezingen 
in juni 2012 kon zij dit resultaat behou-
den. Op gemeentelijk niveau had de 
partij al veel langer succes: bij de ge-
meenteverkiezingen in athene in 2010 
haalde de ca met het motto „laten 
we athene weer Grieks maken” 5,3 % 
van de stemmen binnen, in sommige 
wijken zelfs 20 %. in de verkiezings-
campagne richtte de partij haar pijlen 
in vergelijking met eerdere jaren minder 
op de bekende buitenlandervijandige 
rethoriek, maar vooral op de politieke 
elite en het corrupte regeringssysteem. 
Dat de ca door de gevestigde partijen 
buitengewoon ernstig genomen wordt, 
blijkt wel uit een initiatief van de soci-
alistische Panellinio Sosialistiko Kinima 
(Pasok; vert. Socialistische beweging), 
die tot de nieuwe verkiezingen begin 
2012 de regering uitmaakte. Minister 
van binnenlandse zaken chrysochoidis 
liet in het hele land illegale immigran-
ten oppakken en in nieuw ingerichte 
complexen in vreemdelingenbewaring 
plaatsen, in afwachting van hun uitzet-
ting. Spottend becommentarieerde de 
ca deze hernieuwde interesse voor het  
„buitenlanderprobleem”:

„Wanneer wij in het Parlement ko-
men, kan het gebeuren dat de ge-
vestigde partijen de kappen van de 
Ku Klux Klan aantrekken en op ille-
gale immigranten gaan jagen”105 

net als in verscheidene andere euro-
pese landen is het de ca dus gelukt 
enkel en alleen door haar eerste ver-
kiezingssuccessen de regering zozeer 
onder druk te zetten dat deze haar be-
leid jegens immigranten verscherpt. in 
plaats van de sociale en economische 
redenen voor conflicten en criminaliteit 
aan te pakken en de haat tegen im-
migranten te veroordelen, schuift men 
inhoudelijk in de richting van de ca in 
de hoop stemmen af te pakken. De ca 
heeft bovendien goede internationale 
contacten met neonazi’s, onder andere 
met de Duitse nPD. Deze verzuurden 
recentelijk echter wat na de anti-Griek-
se opmerkingen van de nPD naar aan-
leiding van de financiële hulp.106 

in februari 2012 werd de rechts-popu-
listische anexartiti ellines (anel; vert. 
Onafhankelijke Grieken) opgericht. Zij 
richt zich in de eerste plaats met anti-
Duitse gevoelens tegen de bezuini-
gingseisen in verband met de financiële 
crisis.107  bij de parlementsverkiezin-
gen, kort na hun oprichting, behaalden 
de Onafhankelijke Grieken 10,6 % van 
de stemmen, waarmee zij de op drie na 
sterkste fractie waren. bij de verkiezin-
gen in juni verloor anel echter weer 
sterk; ze bleef steken op 7,5 % van de 
stemmen.
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HET EuRoPEES PARLEMENT
Griekenland

nIkolaos salaVrakos

*15 februari 1946 in Kalamata. Stu-
die rechten. in 1971 advocaat en 
juridisch adviseur ondernemingen. 
in 2003 juridisch adviseur laOS. 
Sinds 2009 lid van het europees 
Parlement. Fractie „europa van Vrij-
heid en Democratie”. commissies: 
visserij (plaatsvervanger), buiten-
landse zaken (lid), verzoekschriften 
(lid).

nIkI tzaVela

*30 juni 1947 in lamia. Fractie „eu-
ropa van Vrijheid en Democratie”. 
Penningmeester/ Ondervoorzitter/
lid van het bureau. Diploma (b.Sc.) 
industriële psychologie en diploma 
(M.Sc) arbeidseconomie. Van 1989 
tot 1993 Voorzitter en uitvoerend 
directeur Griekse Organisatie voor 
arbeidsbemiddeling (OaeD. Vice-
voorzitter van de Stichting voor re-
habilitatie van albanezen van Griek-
se afkomst. Vicevoorzitter boD 
intracom telecom. vicevoorzitter 
organisatiecomité Olympische Spe-
len athene 2004 (OeOa). Vicevoor-
zitter Stichting Kokkalis. Uitvoerend 
directeur belast met internationale 
ontwikkeling van de antenna tV-
groep. Van 1994 tot 1996 lid van 
het Griekse parlement voor nea 
Dimokratia. lid van het internatio-

nale bestuur (Dean’s council) van 
de Kennedy School of Government, 
harvard Universiteit, boston, Mas-
sachusetts (1998-2009). Sinds 
2004 erelid arabisch internationaal 
Vrouwenforum. beursstudent ame-
rican Field Service, eisenhower 
Foundation, OeSO en adenauer-
Stichting. commissies: ontwik-
kelingssamenwerking (plaatsver-
vanger), industrie, onderzoek en 
energie (lid), bijzondere commissie 
beleidsuitdagingen (lid).

bij de verkiezingen voor het europees 
Parlement behaalde laOS 7,1 % van 
de stemmen, waarmee de partij twee 
vertegenwoordigers naar het Parlement 
kon sturen. niki tzavela en nikolaos 
Salavrakos zijn leden van de fractie 
„europa van Vrijheid en Democratie” 
(eFD).

tzavela is sinds 2009 voor de eerste 
keer lid van het Parlement en onder-
voorzitter van de eFD. Zij was rap-
porteur van het Verslag „breedband in 
europa: investeren in digitale groei” en 
houdt zich bezig met het economisch 
en financieel beleid.108 Momenteel is 
tzavela rapporteur van het „Verslag 
over industriële, energetische en ande-
re aspecten van schaliegas en -olie” en 
zij stelde onlangs haar eerste ontwerp 
voor in de commissie industrie. Wat 

opvalt is dat tzavela als vertegenwoor-
digster van een antisemitische en bui-
tenlanderonvriendelijke partij tot nu toe 
zonder al te grote problematisering van 
haar politieke achtergrond in het euro-
pees Parlement werkt. Zo spraken poli-
tici van andere partijen wel voortdurend 
over de door tzavela aangevoerde the-
matische standpunten met betrekking 
tot bijvoorbeeld schaliegas.109

een kritische discussie over het feit dat 
het om een rechts-extremiste van laOS 
gaat, vindt echter niet plaats. Ook ver-
tegenwoordigers van andere partijen 
bezochten de door haar in april 2011 
georganiseerde brunch met Phil ange-
lides, de voorzitter van de amerikaanse 
„Financial crisis inquiry commission” 
(Fcic). Deze had opdracht gekregen 
om de oorzaken van de Europese finan-
ciële crisis te onderzoeken.110 het geval 
tzavela getuigt van een sluipend nor-
maliseringsproces met betrekking tot de 
aanwezigheid van extreemrechtse par-
tijen en vertegenwoordigers in het eu-
ropees Parlement. Zij gebruikt het po-
litieke kader die haar in het Parlement 
geboden wordt. in zo’n tweeënhalf jaar 
tijd heeft tzavela ruim 580 parlemen-
taire vragen aan de commissie of de 
raad ingediend.

Salavrakos is sinds 2009 lid van het 
europees Parlement. Ook hij is zeer 
actief en heeft al meer dan 500 parle-
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mentaire vragen ingediend. Samen met 
vertegenwoordigers van de Deense 
Volkspartij, de FPÖ, het Vlaams belang 
en de lega nord diende Salavrakos 
onder andere een ontwerpresolutie in 
over de versterking van het europees 
agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de bui-
tengrenzen van de lidstaten van de eu-
ropese Unie (Frontex).111  hierin wordt 
gesteld dat het budget voor Frontex fors 
verhoogd moet worden om het agent-
schap in staat te stellen zijn dringende 
taken ook efficiënt uit te voeren. Uit het 

commentaar van andreas Mölzer (FPÖ; 
zie landenrapport Oostenrijk) wordt wel 
duidelijk waar in het voorbeeld van het 
Frontex-voorstel de prioriteiten van de 
eFD-vertegewoordigers binnen de eU 
liggen:

„Om Frontex, die een van de weini-
ge zinvolle eU-agentschappen is, te 
versterken, zou bijvoorbeeld het zo-
geheten bureau voor de grondrech-
ten gesloten kunnen worden, die 
toch maar als enige taak heeft ex-
treemlinks gesnuffel te bedrijven.”112 

MAATSCHAPPELIJKE EN PoLITIEKE SITu-
ATIE IN ITALIË

In Italië werd in 1946 de neofascistische 
Movimento Sociale Italiano (MSI; vert. 
Italiaanse Sociale Beweging) opgericht. 
Anders dan in de overige Europese lan-
den had deze vanaf het begin succes bij 
de verkiezingen en was zij in de Italiaanse 
Kamer van Afgevaardigden vertegen-
woordigd. De MSI werd opgericht door 
fascisten en voormalige strijders van de 
Italiaanse Sociale Republiek. In 1948 be-
haalde de MSI bij de verkiezingen voor 

LAndEnRAPPoRT: ITALIË

evenredige vertegenwoordiging 
volgens lijstenstelsel. 
Drempel van 4%.
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de Kamer van Afgevaardigden 2 % van 
de stemmen en hierna kon de partij haar 
resultaten tot begin jaren ’90 stabiliseren 
rond de 5 %, met af en toe een paar pie-
ken. Afgevaardigden van de MSI waren 
in elke zittingsperiode van het Parlement, 
tot aan de opheffing van de partij en de 
oprichting van Alleanza Nazionale (AN) 
en Fiamma Tricolore (FT) in 1995 verte-
genwoordigd.113  In het zuidelijk deel van 
Italië behaalde de MSI wel 15 %. In de 
partij zaten ook aanhangers van geweld-
dadige en terroristische groepen, zoals 
Pino Rauti. Rauti was voorzitter van de 
MSI van 1990 tot 1991. In 1995 richtte 
hij de FT op en in 2004 de neofascisti-
sche partij Movimento Idea Sociale. Al in 
1956 stichtte hij de Ordine Nuovo (vert. 
Nieuwe Orde), die tussen de jaren ’60 en 
’80 verantwoordelijk was voor verschei-
dene bomaanslagen. Giorgio Almirante 
- medeoprichter en jarenlang voorzitter 
van de MSI, uitgever van het racistische 
en antisemitische tijdschrift La difesa 
della razza (vert. de verdediging van het 
ras) en vertegenwoordiger van de radi-
cale vleugel van de partij – was van 1979 
tot zijn dood in 1988 lid van het Euro-
pees Parlement. Tussen 1957 en 1960 
steunde de MSI een minderheidsregering 
van de katholieke Democrazia Cristiana 
(DC; vert. Christelijke Democratie), maar 
vervolgens raakte zij tot de jaren ’80 
parlementair geïsoleerd. Hierna kunnen 
we constateren dat het publiek gewend 
raakte aan omgang met de MSI: zonder 
een ideologische metamorfose te heb-
ben ondergaan werd de MSI geleidelijk 
uit haar politieke isolement gehaald en 
door de andere partijen geïntegreerd, of-
schoon deze nog wel een zekere afstand 

bewaarden.114 Na een korte regerings-
deelname tussen 1994 en 1995 met een 
verkiezingscoalitie van MSI, Lega Nord 
en de door mediaondernemer en mil-
jardair Silvio Berlusconi opgerichte Forza 
Italia, viel de MSI uiteen door onenig-
heden over de richting van de partij. In 
1995 werden de Alleanza Nazionale (AN; 
vert. Nationale Alliantie), een partij die 
een meer gematigde nationaal-conser-
vatieve koers volgde, en de neofascisti-
sche Fiamma Tricolore (vert. Driekleurige 
Vlam) opgericht. In 2009 fuseerden de 
AN en Forza Italia met de partij Popolo 
della Liberta (PdL; vert. Volk van de Vrij-
heid), een sterk door Berlusconi beïn-
vloede partij.

In december 1989 was de regionalisti-
sche en rechts-populistische Lega Nord 

per l’indipendenza della Padania (vert.: 
Noordse Liga voor de Onafhankelijk-
heid van Padanië) opgericht. Lega Nord 
is vooral in het noorden van Italië actief 
en zet zich in voor een afsplitsing, en zo 
niet dan op zijn minst een autonomie van 
de Noord-Italiaanse regio. Haar ideologie 
draait om de overtuiging dat de Noord-
Italianen van een bijzondere etnische 
afkomst zijn (Padanees nationalisme) en 
als het ware superieur zijn aan de Zuid-
Italianen. Zuid-Italië en bovenal Rome 
worden door hen als haard van corruptie 
en criminaliteit gezien, waar het in het 
Noorden verdiende geld wordt verkwan-
seld. Ze willen „de moloch van de Itali-
aanse centrale staat of die luie Zuid-Ita-
lianen” niet nog meer „geld in de mond 
stoppen”.115 Het gevolg is dat het popu-
listische partijprogramma naast kritiek op 
de Europese Unie en een racistisch inge-
geven afwijzing van immigratie, vooral 
een Noord-Italiaans sociaal protectionis-
me bevat. Politiek zet de vooral regionaal 
verankerde Lega zich in voor behoud van 
de Noord-Italiaanse cultuur, taal en eco-
nomie. Zij propageert een hard optreden 
tegen criminaliteit en is een tegenstander 
van immigratie naar Italië, en dan vooral 
uit niet-westerse landen. Regelmatig 
wordt bijvoorbeeld campagne gevoerd 
tegen de bouw van moskeeën, waarbij 
dan ook steeds weer varkens over poten-
tiële bouwgrond geleid worden om deze 
grond in religieus opzicht te verontreini-
gen. Lega Nord is tegen de verdere over-
dracht van nationale bevoegdheden naar 
Europa en pleit voor een „Europa van 
de regio’s”. Bij regionale verkiezingen is 
zij soms zeer succesvol en in Lombardije 
haalt ze sinds begin jaren ’90 regelmatig 

15-17 % van de stemmen. Haar tot nu 
toe beste resultaat boekte zij in 2010 in 
Venetië met 35,2 % van de stemmen. Bij 
de nationale verkiezingen schommelde 
de Lega in de jaren ’90 met tussen 8 - 
10 % en na een korte inzakking tussen 
2001 en 2006 kon zij dit resultaat ook in 
2010 weer evenaren met 8,3 % van de 
stemmen. Ten tijde van haar regerings-
deelname onder de eerste regering van 
Berlusconi in 1995 veroverde Lega Nord 
in totaal vijf ministeries, inclusief het Mi-
nisterie van binnenlandse zaken en het 
Ministerie van economische zaken. De 
coalitie viel al na enkele maanden uiteen. 
Na het uiteenvallen van de regering ging 
de Lega in de oppositie. Ze zou pas weer 
deelnemen aan de tweede regering-Ber-
lusconi, tussen 2001 en 2006, en later 
van 2008 tot 2011. Bij de nationale ver-
kiezingen mikt ze vooral op de angst voor 
buitenlandse overheersing en immigratie 
en maakt hiertoe gebruik van ressenti-
ment tegen buitenlanders.116 Volgens de 
Lega is Italië momenteel verzeild in een 
„Europese economische oorlog” en zij 
hoopt via een mogelijk Italiaans bankroet 
op nieuwe heronderhandelingen over de 
Europese verdragen en een geopolitieke 
herstructurering. 

Partijleider Umberto Bossi presenteerde 
in december 2011 een landkaart waar-
op Noord-Italië samen met Beieren en 
Oostenrijk een zelfstandige macroregio 
vormden. Bossi is van één ding zeker: 

„Wij Padanezen zullen ons aan de 
onderhandelingstafel als overwin-
nend volk presenteren, want wij 
zeiden jaren geleden al dat europa, 
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zoals het opgezet was, gedoemd 
was te mislukken. italië echter zal 
als verslagen natie aan deze tafel 
zitten.”117 

Hij kreeg bijval van beide Europese ver-
tegenwoordigers van de Lega, Mara Biz-
zotto en Mario Borghezio. Zij verspreid-
den het gerucht dat Duitsland de euro 
al had opgegeven en in Zwitserland op-
nieuw D-marken had laten drukken. 

De successen van de rechts-extremisti-
sche en rechts-populistische partijen en 
hun normalisering in de dagelijkse poli-
tiek vonden plaats tegen de achtergrond 
van de overgang van Italië van een klas-
siek emigratieland naar een immigratie-
land in de jaren ’80. Maar ook los daar-

van zijn in Italië xenofobe, antisemitische 
en racistische ideeën wijd verbreid.118  
Vooral de regeringen onder leiding van 
Berlusconi verscherpten in het politieke 
debat de toon jegens moslims en immi-
granten. Geweld tegen immigranten en 
Roma is in Italië geen uitzondering. Voor-
al leden van subculturen als het neofas-
cistische netwerk Casa Pound, gebruiken 
vaak geweld. In december 2011 doodde 
de rechts-extremist Gianluca Casseri in 
Florence twee Senegalese handelaren. 
Drie anderen raakten zwaar gewond. 
Casseri was afkomstig uit het milieu van 
Casa Pound. Een Lega-activist reageerde 
als volgt op de racistische moorden in 
Florence: „that’s good, we’ll have two 
mouths less to feed.”119

HET EuRoPEES PARLEMENT
Italië

marIo BorgHezIo

*3 december 1947 in torino. Vol-
tooide rechtenstudie. in 1977 ad-
vocaat. Van 1994 tot 2004 Minis-
ter-president van de „regering van 
Padanië”. in 2001 voorzitter lega 
nord Piemont. in 2001 lid van de 
federatieraad lega nord. Van 1990 
tot 2001 lid van de gemeenteraad  
van turijn. Van 1992 tot 2001 lid 
van het italiaanse parlement. in 
1994 staatssecretaris van Justitie. 
Van 2007 tot 2008 penningmeester 
van de alliantie van Onafhanke-
lijke Democraten in europa (aDie). 
Sinds 2001 lid van het europees 
Parlement. Fractie „europa van 
Vrijheid en Democratie”. commis-
sies: commissie interne markt en 
consumentenbescherming (plaats-
vervanger), bijzondere commissie 

georganiseerde misdaad, corruptie 
en witwassen (lid), commissie bur-
gerlijke vrijheden, justitie en binnen-
landse zaken (lid).

matteo salVInI

*9 maart 1973 in Milaan. in 1992 
einddiploma gymnasium. Sinds 
1997 journalist. in 1998 secretaris 
lega nord, afd. Milaan. in 2007 vi-
cesecretaris lega lombarda. Sinds 
1993 gemeenteraadslid. in 2008 lid 
italiaanse Kamer van afgevaardig-
den. Van 2004 tot 2006 lid van het 
europees Parlement. Fractie „eu-
ropa van Vrijheid en Democratie”. 
commissies: internationale handel 
(plaatsvervanger), interne markt en 
consumentenbescherming (lid).
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oreste rossI

*24 maart 1964 in alessandria. Van 
1987 tot 1990 chemisch assistent bij 
PPG industries. Sinds 2000 journa-
list en publicist. 1984-1987 secreta-
ris Piemonte autonomia regionale, 
afd. prov. alessandria. Van 1987 tot 
1989 lid van Piemont autonomista 
en van 1989 tot 1994 en van 2002 
tot 2009 lid van lega nord Piemont. 
Van 2000 tot 2002 voorzitter hoofd-
bestuur lega nord Piemont . Van 
1997 tot 2000 lid bondsraad lega 
nord. Van 1993 tot 2001 woord-
voerder van lega nord. Sinds 1990 
lid gemeenteraad alessandria. Van 
1999 tot -2004 lid provincieraad 
alessandria. Van 2000 tot 2009 lid 
regioraad Piemont. Sinds 2005 frac-
tievoorzitter. in 2005 voorzitter regi-
oraad Piemont. Van 1992 tot 2000 
lid italiaanse Kamer van afgevaar-
digden. (Onder)voorzitter commis-
sies voor onderhouden van vriend-
schapsbanden met parlementen 
van andere landen. Sinds 2009 in 
het europees Parlement. Fractie 
„europa van Vrijheid en Democra-
tie”. commissies: interne markt en 
consumentenbescherming (plaats-
vervanger), milieubeheer, volksge-
zondheid en voedselveiligheid (lid).

mara BIzzotto

*3 juni 1972 in bassano del Grappa 
(Vi). einddiploma handelsschool 
luigi einaudi  in bassano del Grap-
pa. Partner bij twee accountantsbu-
reaus (in bassano del Grappa resp. 
cartigliano), thans zelfstandig werk-
zaam. Sinds 1993 lid lega nord. 
Sinds 2005 politiek secretaris kies-
district bassano del Grappa (een 
dertigtal gemeenten rond bassano 
en Marostica en in het brenta-dal). 
in 2005 bestuurslid lega nord, afd. 
Vicenza . in 2008 lid hoofdbestuur 
liga Veneta lega nord, lid ge-
meenteraad rosà (Vi). wethouder 
in eerste door lega gedomineerd 
gemeentebestuur in provincie Vi-
cenza. in 1993, op 21-jarige leef-
tijd, jongste wethouder in de gehele 
regio Veneto. Van 1997 tot 2004 
fractieleider lega nord in gemeen-
teraad rosà, Van 2004 tot 2009 
fractieleider lega in gemeenteraad 
tezze sul brenta (prov. Vicenza). in 
2000 lid regioraad Veneto. herko-
zen als regioraadslid in 2005. Sinds 
2009 lid van het europees Parle-
ment. Fractie „europa van Vrijheid 
en Democratie”. commissies: ver-
voer en toerisme (plaatsvervanger), 
verzoekschriften (plaatsvervanger), 
werkgelegenheid en sociale zaken 
(lid).

lorenzo Fontana

*10 april 1980 in Verona. Voltooide 
universitaire studie politieke we-
tenschappen aan de Universiteit 
Padua (2011). Sinds 2000 werk-
zaam bij ente Fiera di Verona.( 
management landbouwbeurs en 
public relations). Sinds 2006 jour-
nalist en publicist voor het dagblad 
la Padania. Sinds 2002 federaal 
vicecoördinator van jongerenbe-
weging Movimento Giovani Padani 
. Sinds 2007 vicesecretaris lega 
nord, afd. provincie Verona. Van 
2002 tot 2007 lid deelraad Verona. 
lid gemeenteraad Verona. Fractie 
„europa van Vrijheid en Democra-
tie”. commissies: buitenlandse za-
ken (plaatsvervanger), burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (plaatsvervanger), cultuur en 
onderwijs (ondervoorzitter).

FIorello proVera

*31 maart 1946 in Vigevano. arts-
diploma, opleiding tot kinderchirurg 
aan de Universiteit Pavia. eredocto-
raat politieke wetenschappen  van 
de Universiteit Oradea, roemenië. 
Van 2004 tot 2009 Voorzitter pro-
vinciebestuur Sondrio. Van 1992 
tot 1996 lid italiaanse Kamer van 
afgevaardigden, in 1995 bijzonder 
gezant van Kamer van afgevaar-
digden naar rwanda. Van 1996 tot 
2006 lid italiaanse Senaat. in de 
italiaanse Senaat rapporteur voor 
ratificatiewet Europese Grondwet. 
Van 1992 tot 1994 lid Parlementaire 
Vergadering OVSe. Van 2000 tot 
2006 lid parlementaire assemblee 
van de raad van europa en van 
de West-europese Unie (WeU). 
Van 2001 tot 2006 Voorzitter Se-
naatscommissie voor buitenlandse 
zaken. Van 2001 tot 2006 rappor-
teur enquêtecommissie pedofilie en 
kinderhandel van Parlementaire as-
semblee raad van europa. Oprich-

ter en voorzitter vrijwilligersorgani-
satie ontwikkelingssamenwerking 
COPAM Onlus. Grootofficier in de 
„Orde van de Ster” (roemenië), on-
derscheiding verleend voor politieke 
en humanitaire verdiensten. Fractie 
„europa van Vrijheid en Democra-
tie”. commissies: industrie, onder-
zoek en energie (plaatsvervanger), 
Subcommissie veiligheid en defen-
sie (plaatsvervanger), buitenlandse 
zaken (ondervoorzitter).
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De lega nord behaalde bij de verkiezin-
gen voor het europees Parlement 10,2 
% van de stemmen, hetgeen de partij 
9 mandaten opleverde. in vergelijking 
met de verkiezingen uit 2004 (5,0 %) 
was dit een grote verbetering. De cam-
pagne voor de europese verkiezingen 
draaide rond de persoon van Umberto 
bossi, het bekendste gezicht van de 
lega en in 2009 minister voor instituti-
onele hervormingen in het Kabinet-ber-
lusconi. bossi werd in alle kiesdistricten 
aan de top van de kieslijst gezet hoewel 
al vóór de verkiezingen zeker was dat 
bossi het mandaat niet zou aannemen. 
Op die manier bezuinigde de lega ech-
ter op kostbare campagnes om de be-
langrijkste europese kandidaten voor te 
stellen.120 De partij voerde een duidelijk 
eurosceptische verkiezingscampagne 
en omschreef de eU woordelijk als 
„schepsel” dat voortdurend meer macht 
naar zich toe wil trekken. Zij benadrukte 
de verschillen binnen europa en wees 
de voorstelling van een gemeenschap-
pelijke europese identiteit af. een van 
de centrale campagnethema’s was de 
bestrijding van immigratie. Posters met 
de afbeelding van een amerikaanse 
indiaan met de slogan „Zij hebben 
een immigratie meegemaakt en nu le-
ven ze in reservaten” of een overvolle 
vluchtelingenboot met het opschrift „Wij 
hebben de invasie gestopt”121 vormden 
het publieke beeld van de partij. nu 
vertegenwoordigen Mara bizzotto, Ma-
rio borghezio, lorenzo Fontana, clau-
dio Morganti, Fiorello Provera, Oreste 
rossi, Mateo Salvini, Giancarlo Scotta 
en Francesco enrico Speroni de lega 
nord in het europees Parlement, als 

leden van de fractie „europa van Vrij-
heid en Democratie”. Gemeten aan de 
hoeveelheid parlementaire vragen aan 
de europese commissie of de raad ne-
men vooral bizzotto, rossi en Provera 
in vergelijking met alle overige leden 
van het Parlement een toppositie in.122 
Op die manier wil de lega zich aan haar 
kiezers presenteren als controleur van 
het europese beleid.

bij wijze van voorbeeld zullen wij hier 
wat verder ingaan op de afgevaardig-
den borghezio, Provera en Salvini:

Mario borghezio is sinds 2001 lid van 
het europees Parlement. het voorma-
lige lid van het italiaanse parlement en 
de voormalige staatssecretaris van jus-
titie is al meerdere malen veroordeeld 
voor racistisch gemotiveerde misdrijven 
- onder andere wegens medeplichtig-
heid aan brandstichting. het italiaanse 
hoogste gerechtshof achtte het bewe-
zen dat borghezio in het jaar 2000 sa-
men met nog zes leden van lega nord 
tenten van immigranten die in turijn 
onder een brug sliepen, in brand had-
den gestoken.123 borghezio sprak in een 
plenair debat in april 2011 over de mi-
gratiestromen uit noord-afrika naar eu-
ropa, en in het bijzonder italië, van een 
invasie. De italiaanse bevolking zou 
het recht hebben „ op het behoud van 
de eigen identiteit” en het recht „ geen 
invasie te hoeven ondergaan”.124  Wat 
hij onder deze rechten verstond, bleek 
enkele maanden later uit zijn opmerkin-
gen over de aanslagen van juli 2011 in 
Oslo. borghezio haalde de kranten door 
te verkondigen:

ClaudIo morgantI

*14 april 1973 in Prato. Fractie „eu-
ropa van Vrijheid en Democratie”. 
commissies: economische en mo-
netaire zaken (plaatsvervanger), 
begroting (lid).

gIanCarlo sCottà

*11 april 1953 in Vittorio Veneto. 
Fractie „europa van Vrijheid en 
Democratie”. commissies: ont-
wikkelingssamenwerking (plaats-
vervanger), milieubeheer, volks-
gezondheid en voedselveiligheid 
(plaatsvervanger), regionale ontwik-
keling (plaatsvervanger), landbouw 
en plattelandsontwikkeling (lid).

FranCesCo enrICo speronI

*4 oktober 1946 in busto arsizio. 
Voltooide universitaire studies po-
litieke wetenschappen en rechten. 
Van 1970 tot 1997 luchtvaarttech-
nicus. Van 1980 tot 1981 voorzitter 
vereniging van luchtvaarttechnici. 
Van 1991 tot 1994 voorzitter lega 
lombarda. Gemeenteraadslid al-
bizzate (1987), Samarate (1988) 
en busto arsizio (sinds 1990). Van 
1993 tot 2011 voorzitter gemeente-
lijk adviescollege busto arsizio. Van 
1990 tot 1991 voorzitter commissie 
institutionele zaken. Van 1997 tot 
1999 lid provincieraad Varese. Van 
1992 tot 1999 senator. Van 1994 
tot 1995 minister voor institutionele 
hervormingen. Van 1989 tot 1994 
en sinds 1999 lid van het europees 
Parlement. Van 2002 tot 2003 ver-
tegenwoordiger van de italiaanse 
regering in de europese conventie. 
Van 1994 tot 1995 en van 1996 tot 
2000 lid van de Parlementaire as-
semblee van de raad van europa 
en van de WeU. Fractie „europa 
van Vrijheid en Democratie” (mede-
voorzitter). commissies: werkgele-
genheid en sociale zaken (plaats-
vervanger), juridische zaken (lid).
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instabiele omstandigheden” geformu-
leerde en door het europees Parlement 
aangenomen doelstellingen waren als 
gevolg van Provera’s rol als rapporteur 
duidelijk door hem beïnvloed. Provera’s 
rol toont bijvoorbeeld hoe vertegenwoor-
digers van rechts-populistische partijen 
het beleid van het europees Parlement 
trachten te beïnvloeden en zich hierbij 
als serieuze en gevestigde politici voor-
doen. Provera is verantwoordelijk voor 
talrijke voorstellen en vragen op het ge-
bied van de bescherming van religieuze 
minderheden (buiten de eU), rechten 
van kinderen en jongeren, bescherming 
tegen mensenrechtenschendingen en 
democratisering. in ideologisch opzicht 
ziet hij zichzelf in een strijd verwikkeld 
met de linkse partijen, die godsdienst, 
familie, traditie en vaderland zouden 
bedreigen. ‚het volk’ zou zijn gedegra-
deerd tot een massa consumenten, een 
stuwende kracht achter het vernietigen-
de kapitalistische proces dat van de eU 
uitgaat.128 initiatieven van de lega wor-
den ook regelmatig door vertegenwoor-
digers van andere partijen gesteund. Zo 
stelde Provera eind 2009 voor om ter 
nagedachtenis van de bij protesten in 
iran gedode neda agha-Soltan een me-
terslang plakkaat met haar foto buiten 
het Parlementsgebouw te hangen. hoe-
wel dit initiatief het uiteindelijk niet haal-
de, werd het onder andere gesteund 
door parlementsleden hans-Gert Pöt-
tering (cDU, voormalig Parlements-
voorzitter en voorzitter van de Konrad 
adenauer Stichting), Guy Verhofstadt 
(Open Vlaamse liberalen en Democra-
ten, voormalig minister-president van 
belgië), adrian Severin (Partidul Social 

Democrat, voormalig Minister van bui-
tenlandse zaken roemenië), alexander 
alvaro (FDP) en Morten Messerschmidt 
(Dansk Folkeparti). een kritisch debat 
over de voorsteller en diens lidmaat-
schap van een partij die steeds opnieuw 
in het nieuws is met racistische uitingen 
en die een kruisvaart voert tegen immi-
granten en de islam, vond blijkbaar niet 
plaats.

Matteo Salvini was van 2004 tot 2006 
als niet-fractiegebondene, en sinds 
2009 binnen de fractie „europa van 
Vrijheid en Democratie”, lid van het eu-
ropees Parlement. Salvini maakt zich 
voortdurend schuldig aan racistische 
en populistische opmerkingen. Zo ver-
klaarde hij in 2004, dat het in bepaalde 
delen van Milaan door de vele burka’s 
en hoofddoeken wel leek of je in Kaboel 
was en dat het met het oog op mogelij-
ke moslimterreuraanslagen belachelijk 
was om mensen toe te staan  gesluierd 
rond te lopen.129 in 2009 wilde hij als 
fractieleider van de lega in de gemeen-
teraad van Milaan dat er in de stad spe-

ciale metrotreinstellen zouden komen 
voor Milanezen en vrouwen:

„ik heb aan het lokale verkeersbe-
drijf geschreven om de eerste twee 
wagons van de metro te laten re-
serveren voor vrouwen, die zich 
vanwege de slechte manieren van 
veel buitenlanders niet veilig voe-
len. Wanneer het zo verder gaat, 
zullen er alleen nog zitplaatsen voor 
Milanezen moeten komen, want zij 
zijn een minderheid en moeten dus 
beschermd worden.”130 

na zware rellen tussen egyptenaren en 
Zuid-amerikanen in Milaan, vanwege 
de dood van een jonge egyptenaar in 
2010, eiste Salvini een optreden met „ij-
zeren vuist”:

„Wat we nu nodig hebben zijn con-
troles en uitzettingen – huis voor 
huis, verdieping voor verdieping.”131 

„Veel ideeën van anders behring 
breivik zijn goed, sommige zelfs 
zeer goed. hij werd gewoon gebru-
ikt. het is de schuld van de buiten-
landerinvasie dat zijn ideeën uitein-
delijk tot geweld hebben geleid. […] 
De afwijzing van de multiraciale 
samenleving, de harde kritiek op 
de lafheid van een europa dat naar 
het schijnt gecapituleerd is voor de 
islamitische invasie, de noodzaak 
van een identitair en christelijk ant-
woord, in de stijl van de tempeliers, 
op de overvloed van globalistische 
ideeën, is inmiddels al een geme-
enschappelijke erfenis van de euro-
peanen”.125 

hoewel sommige partijvrienden zich 
van borghezio distantieerden, waren 
andere solidair. Volgens partijcollega 
Speroni bijvoorbeeld staan breiviks 
ideeën „in dienst van de verdediging 
van de westerse beschaving”.126 

De twee maal gepromoveerde Fiorello 
Provera is sinds 2009 lid van het Par-
lement en ondervoorzitter van de com-
missie buitenlandse zaken. hij maakt 
zich sterk voor de invoering van een 
europees beleid inzake het beheer van 
migratie dat „maatregelen inzake ont-
wikkelingssamenwerking [zou] moeten 
combineren met een globalere politie-
ke visie waarin aspecten zoals veilig-
heid, regionale samenwerking, bilate-
rale overeenkomsten met herkomst- en 
doorreislanden, de waarborging van 
mensenrechten en de democratisering 
aan bod komen.”127 Deze in het „verslag 
over migratiestromen als gevolg van 
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MAATSCHAPPELIJKE EN PoLITIEKE SITu-
ATIE IN NEDERLAND

Nederland gold lange tijd als liberaal en 
tolerant. Extreemrechtse partijen richt-
ten zich hier na de Tweede Wereldoorlog 
vooral op het verdedigen van collabo-
rateurs en verheerlijken van het Derde 
Rijk. Maatschappelijk waren zij echter 
geïsoleerd en zij hadden geen noemens-
waardige invloed op de politieke besluit-

LAndEnRAPPoRT: 
nEdERLAnd

Zuivere evenredige vertegenwoor-
diging. Geen kiesdistricten. het 
aantal stemmen per partij bepaalt 
de zetelverdeling in het Parlement. 
Drempel van 0,67 %.

vorming. Net zoals in andere Europese 
landen werden vanaf de jaren ’70 de 
eerste verkiezingssuccessen van ex-
treemrechtse partijen opgetekend. Deze 
trend van toenemend electoraal succes 
en versterking van de subculturele ex-
treemrechtse milieus zette zich voort in 
de jaren ’80, en eind jaren ’90 behaal-
den ook rechts-populistische actoren hun 
eerste successen. De Nederlandse poli-
tiek reageerde op deze versterking met 
repressieve maatregelen en een cordon 
sanitaire tegen de rechts-extremisten. 
Hoewel enerzijds deze „verbanning” 
van extreemrechtse politici op nationaal 
en lokaal niveau door de democratische 
partijen langdurig stand hield, schoof 
men aan de andere kant in ideologisch 
opzicht al heel snel tegen de eisen van 
rechts aan.132 Al in de jaren ’90 begon de 
rechts-liberale Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie een op het scherpst van 
de snede gevoerd debat over het immi-
gratie- en vluchtelingenbeleid. Hierdoor 
kwamen de extreemrechtse partijen in 
een vreemd parket: enerzijds vereiste 
het repressieve beleid ten aanzien van 
hen een matiging van hun standpunten 
en hun optreden, anderzijds probeerden 
de politici uit andere partijen middels een 
thematische aanpassing aan en over-
schrijding van de extreemrechtse eisen 
stemmen te behouden en te winnen. Het 
ziet ernaar uit dat na de versterking van 
de rechts-populistische partijen vanaf 
2001, de indruk die de moord op Theo 
van Gogh in 2004 had gemaakt en de 
hierna losgebarsten maatschappelijke 
discussies ook het cordon sanitaire tegen 
rechts-extremistische en rechts-populisti-
sche partijen volkomen is afgebrokkeld. 

Een van de grootste verkiezingssucces-
sen was voor Wilders weggelegd bij de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer van 
het Nederlandse parlement in 2010. De 
PVV behaalde toen 15,5 % van de stem-
men: een winst van ruim 9 % ten op-
zichte van de verkiezingen in 2006. De 
rechts-liberale Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie (VVD) en het christen-
democratische Christen-Democratisch 
Appèl (CDA) kwamen een door de PVV 
gedoogde coalitie overeen. PVV-voorzit-
ter Geert Wilders slaagde erin in ruil voor 
dit gedogen een aantal concessies af te 
dwingen. Zo zouden bijvoorbeeld drasti-
sche maatregelen worden genomen om 
de immigratie uit niet-westerse landen 
terug te dringen. Deze politieke situatie 
was voor Wilders ideaal: afhankelijk van 
het thema en de waarneming door het 
publiek kon Wilders ofwel tegen de rege-
ring uitvallen ofwel zichzelf als deel van 
de regering en dus als „maker” voorstel-
len. Begin 2012 viel de coalitie uiteen. 
Voor september van dit jaar zijn nieuwe 
verkiezingen gepland.

Zijn sterke politieke opkomst dankt Geert 
Wilders ook aan de rechts-populistische 
„voorbereiding” van Pim Fortuyn, die de 
thema’s anti-immigratie en anti-islam in 
het middelpunt van zijn politieke agenda 
plaatste. Rechts-extremistisch en rechts-
populistisch gedachtengoed drong hier-
door dieper tot de maatschappelijke 
mainstream door en stuit tegenwoordig 
– in tegenstelling tot de antiracistische 
norm van het naoorlogse Nederland – 
nauwelijks nog op tegenstand.133 Door 
de dood van Fortuyn viel zijn partij al 
gauw uiteen en Wilders wist als weinig 
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anderen de ontstane rechts-populistische 
leemte op te vullen als onbestreden lei-
dende figuur. Ook hij vertegenwoordigt 
een extreem anti-islamitisch wereldbeeld 
en bestempelde de Koran als fascistisch 
boek. Wilders bracht met zijn film „Fitna” 
(2008) een protestgolf teweeg in islami-
tische landen en beschuldigde onlangs 
bij een bezoek aan Berlijn Bondskanselier 
Merkel (CDU) van nalatigheid met be-
trekking tot de toenemende islamisering 
van Duitsland. Hij is tegen immigratie, 
vooral uit niet-westerse landen, wil een 
etnische registratie van de bevolking en 
positioneert zich als law-and-order poli-
ticus, die met harde hand de criminaliteit 
zal aanpakken. Nederland en de rest van 
Europa zouden bedreigd worden door 
een politieke islam die er uiteindelijk op 
uit zou zijn de Europese samenleving te 
onderwerpen en de islamitische tradities 
en wetten in te voeren. De gevestigde 
politici en media zouden deze proble-
men negeren of zelfs bevorderen. Wil-
ders ideeën staan bol van autoritaire en 
antipluralistische ideeën, racistische ste-
reotypen en vijandbeelden. Hij constru-
eert een Nederlandse volksidentiteit en 
ontzegt tegelijkertijd delen van de be-
volking deze identiteit. Als enig partijlid 
van de PVV heeft Wilders de partij vol-
ledig onder controle. Hij kiest persoonlijk 
alle mandaatdragers van zijn partij. Het 
voordeel voor Wilders en voor de PVV is 
wel duidelijk: Wilders hoeft niet bang te 
zijn dat gewelddadige personen lid wor-
den van de PVV en kan zo zijn zuivere 
imago behouden. Ook loopt hij geen 
gevaar dat rechts-extremisten massaal 
tot zijn partij zullen toetreden en het zo-
geheten „maatschappelijk midden” zul-

len afschrikken. Hij onderhoudt goede 
contacten met andere rechts-populisten, 
ook Duitse: van de rechtsgezinde krant 
„Jungen Freiheit”, de door de Berlijnse 
voormalige CDU-afgevaardigde opge-
richte partij „Die Freiheit” en de bur-
gerbeweging „Pax Europa” tot en met 
het meest succesvolle Duitse medium 
van rechts-populisten en zelfbenoemde 
islamcritici „Politically Incorrect” (PI); 
Wilders kan op de steun van zijn Duitse 
vrienden rekenen. Doel is het tot nu toe 
nog voornamelijk virtueel opgezette „In-
ternational Freedom Alliance” netwerk 
van rechts-populisten uit te breiden tot 
een internationaal verband.134 Dat zo’n 
internationaal netwerk al lang realiteit is, 
blijkt o.a. uit een bezoek van Wilders aan 
de herdenking van de slachtoffers van 11 
september in New York, op uitnodiging 
van het Amerikaanse weblog „Stop Isla-
mization of America” (SIOA). SIOA be-
sprak het optreden van Wilders later:

„but the highlights included Ge-
ert Wilders, who was greeted as 
the great hero that he is, and spo-
ke about how a sharia mosque at 
Ground Zero would be the death 
new York’s proud tradition of Dutch 
tolerance.”135

Naast het Amerikaanse blog bestaan er 
ook ,afsplitsingen’ van SIOA in Enge-
land, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, 
Noorwegen, Polen, Roemenië, Rusland 
en Zweden. Men kent en waardeert el-
kaar. Zijn opkomst dankt Wilders ook aan 
de media. Hij kan zich met zijn handelin-
gen of verklaringen krachtig in de media 
presenteren en erop vertrouwen dat zijn 

angst aanwakkerende criminaliteits- en 
veiligheidsdiscussies dankbaar door de 
media worden opgepikt en op citaten 
worden uitgemolken.

De openlijk nationalistische, antisemiti-
sche en racistische Nederlandse Volks-
unie, vergelijkbaar met de Duitse NPD, 
heeft geen invloed op het politieke be-
sluitvormingsproces binnen het nationale 
parlement. Desondanks is het een smelt-
kroes van allerhande neonazi’s. Deze 
partij biedt het hen een bewegings- en 
communicatieinfrastructuur en onder-
houdt nauwe contacten met verscheide-
ne rechts-extremisten in andere landen, 
waaronder ook Duitsland. 

Subcultureel waren extreemrechts en ra-
cistisch gedrag en gedachtengoed in Ne-
derland tot de tachtiger jaren nog slechts 

een randprobleem van enkele weinige, 
maar wel gewelddadige, rechts-extre-
misten. Tegenwoordig zijn bijvoorbeeld 
rechts-extremisten georganiseerd in het 
„Aktiefront Nationale Socialisten” (ANS) 
of de internationaal actieve en in Duits-
land verboden organisatie „Blood and 
Honour”. Naast een groot aantal andere 
kleine extreemrechtse groepen en per-
sonen is het „Blood and Honour” net-
werk een van de grootste en actiefste in 
Nederland, met goede contacten in het 
buitenland. Daarnaast spelen de laatste 
jaren ook de zogeheten „Lonsdale-jon-
geren” een rol bij ruzies tussen bevol-
kingsgroepen. Veel leden van deze sub-
culturele scene zijn xenofoob, racistisch 
en extreemrechts. Veel van hen belanden 
na enkele jaren bij de groep „Blood and 
Honour”.136 
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sprak hij zich uit voor een beëindiging 
van het lidmaatschap van roemenië en 
bulgarije en distantieerde hij zich tege-
lijkertijd van het Franse Front national 
en de roemeense tudor-partij, die als 
extreemrechts werden afgedaan.137 
Zoals gezegd doen zulke verbale dis-
tantiëringen niets af aan de feitelijke 
persoonlijke, ideologische en structu-
rele banden. Ze zijn zuiver en alleen be-
doeld als reclame, om de PVV als ver-
kiezingsalternatief uit de taboesfeer te 
halen. De afgevaardigden van de PVV 
in het europees Parlement nomineer-
den Geert Wilders voor de Sacharov-
prijs voor de vrijheid van denken (ook 
wel eU-mensenrechtenprijs genoemd) 
en vroegen de afgevaardigden van an-
dere partijen tevergeefs om steun.

binnen de parlementaire werkzaamhe-
den vallen de vertegenwoordigers van 
de PVV altijd weer op met ongepaste en 
racistisch getinte vragen aan de Parle-
mentsvoorzitter, de europese commis-
sie en de raad. in april 2011 stelde Van 
der Stoep in het plenum indirect dat het 
een goede zaak zou zijn om vluchtelin-
gen in vluchtelingenkampen geen water 
meer te verstrekken.138 
Met betrekking tot Servië en verwijzend 
naar lidstaten roemenië en bulgarije 
zei barry Madlener in een vraag aan de 
commissie: 

„When will the commission be will-
ing to state that the eU has accept-
ed into its ranks too many poor, cor-
rupt countries which have a crime 
problem? When will the commis-
sion decide that enough is enough 

een van de grootste rechts-populisti-
sche winnaars bij de europese verkie-
zingen van 2009 was de Partij voor de 
Vrijheid van Geert Wilders, die vanuit 
het niets 17 % van de nederlandse 
stemmen binnenhaalde. hiermee kon-
den vier afgevaardigden naar brussel 
gezonden worden: lucas hartong, bar-
ry Madlener, laurence Stassen en Da-
niël van der Stoep vertegenwoordigen 
sinds de laatste verkiezingen de PVV 
als niet-fractiegebondenen in het eu-
ropees Parlement. Van der Stoep trok 
zich wegens rijden onder invloed per 1 
september 2011 terug. Daarvoor haalde 
hij het nieuws door via twitter zijn par-
lementair assistent te ontslaan. auke 
Zijlstra, die voorheen werkzaam was bij 
het nederlandse Ministerie van binnen-
landse zaken, volgde hem op in het Par-
lement. intussen is Van der Stoep weer 
lid van het Parlement, omdat nederland 
op grond van de inwerkingtreding van 
het Verdrag van lissabon recht heeft 
op nog een mandaat. hij sloot zich ech-
ter niet meer bij de PVV-delegatie aan, 
maar is voortaan een onafhankelijk, 
niet-fractiegebonden afgevaardigde. 

PVV maakte campagne voor het euro-
pees Parlement met de slogan „Voor 
nederland” en richtte haar pijlen in de 
eerste plaats op een vermeende drei-
gende islamisering van europa. Wilders 
kondigde kort na de verkiezingen aan 
dat de zwaartepunten van het werk van 
de PVV-afgevaardigden in het europees 
Parlement zouden liggen op de strijd 
tegen een verdere europese eenwor-
ding en een terugkeer naar een zuivere 
economische en monetaire unie. Verder 

and put its passion for enlargement 
behind it?”139 

in een andere schriftelijke vraag aan de 
commissie vroegen Van der Stoep en 
Madlener de commissie:

„Deelt de commissie de mening dat 
de turkse „Mavi Marmara”-delega-
tie en de iraanse president ahmadi-
nejad perverse oorlogshitsers zijn? 
Zo neen, waarom niet?”140 

nadat de commissie op 29 september 
2011 aankondigde dat zij het aantal 
gedelegeerde nationale deskundigen 
uit turkije wilde verhogen van twee tot 
acht, was dit voor de PVV een welkome 
aanleiding om tegen een mogelijke toe-
treding van turkije tot de eU tekeer te 
gaan:141 

„[…] het binnenlaten van deze wol-
ven in schaapskleren is een treurig 
dieptepunt in de kansloze onder-
handelingen die momenteel gevo-
erd worden. De onderhandelingen 
dienen definitief te worden gestaakt 
en de commissie moet dit zotte plan 
intrekken.” (barry Madlener)

„ erdogan heeft zijn masker afge-
worpen en zich de afgelopen maan-
den als een ordinaire oorlogshitser 
gedragen. Uit het antwoord van de 
eU blijkt dat de europese commis-
sie haar verstand heeft verloren 
door het islamitische paard van 
troje nu al binnen te halen en de 
turken mee te laten schrijven aan 

eU-wetgeving die ook voor neder-
land geldt. het wordt tijd dat we 
voor eens en altijd een einde maken 
aan deze poppenkast en de turken 
vertellen dat ze niet welkom zijn in 
de eU. nu niet, morgen niet. nooit!” 
(Geert Wilders)

inderdaad zijn bij de commissie in to-
taal 63 nationale deskundigen uit niet-
eU-landen werkzaam. nationale des-
kundigen kunnen voor maximaal vier 
jaar bij de commissie blijven en hun be-
zoldigingen worden door de zendende 
staat betaald. Volgens het besluit van 
de commissie uit december 2008 dient 
„[de] inschakeling van gedetacheerde 
nationale deskundigen (GnD’s) [om] 
het de commissie mogelijk [te] maken 
te profiteren van hun grote vakkennis 
en ervaring, met name op gebieden 
waar dergelijke deskundigheid niet ge-
makkelijk beschikbaar is.”142  

Deze GnD’s kunnen geen midden- of 
hogere managementfuncties waarne-
men, ook niet ter vervanging van hun 
hiërarchische chef. bij nader inzien kan 
er dus helemaal geen sprake van zijn 
dat „de turken” nu het recht krijgen mee 
te schrijven aan de eU-wetgeving. inte-
gendeel, turkije onderwerpt zich sinds 
1996 aan het economisch recht van de 
eU. Dit betekent dat het land een deel 
van zijn nationale soevereiniteit heeft 
opgegeven zonder in ruil hiervoor be-
trokken te worden bij de europese be-
sluitvormingspocessen (europa van 
twee snelheden).
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LAndEnRAPPoRT: 
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evenredige vertegenwoordiging 
met aan elkaar verbonden bonds-, 
lands- en regiolijsten. er zijn geen 
kiesdistricten. het aantal stemmen 
per partij bepaalt de zetelverdeling 
in het Parlement. Drempel van 4 %.

MAATSCHAPPELIJKE EN PoLITIEKE SITu-
ATIE IN ooSTENRIJK

een maatschappelijk debat na 1945 
over de rol van Oostenrijk in het nati-
onaal-socialisme en zijn aandeel in de 
holocaust bleef, ondanks een officieel 
„ontnazificeringsbeleid” van de gealli-
eerden, grotendeels uit. Ongeveer een 
derde van de Oostenrijkers was actief 
betrokken bij het nS-regime.143 hoe-
wel de heroprichting van de nSDaP 
en soortgelijke organisaties werd ver-
boden, was het ontnazificeringsbeleid - 
een initiatief van de geallieerden -  toch 
vooral oppervlakkig en symbolisch. 
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al in 1948 ontstond het Verband der 
Unabhängigen (VdU), een partij die 
vooral als opvangbekken voor voormali-
ge nSDaP-leden en verdreven Duitsers 
fungeerde. bij de eerste verkiezingen 
voor de nationale raad na de oorlog in 
1949 gingen de meeste stemmen naar 
de Österreichische Volkspartei (ÖVP; 
44 %), gevolgd door de Sozialistischen 
Partei Österreichs (SPÖ, later omge-
doopt tot Sozialdemokratische Partei; 
38,7 %) en als derde kracht de VdU 
(11,7 %). aangezien de meerderheid 
van de bevolking de „anschluss” van 
Oostenrijk aan het Duitse naziregime in 
1938 steunde of er tenminste mee sym-
pathiseerde, legden de ÖVP en de SPÖ 
bij de naoorlogse verkiezingscampag-
nes niet al teveel nadruk op de dader-
rol van Oostenrijk, om geen potentiële 
kiezers af te schrikken.144 in het naoor-
logse openbaar leven stond zowel bij 
de eigen bevolking als bij andere lan-
den het beeld van Oostenrijk als eerste 
slachtoffer van de nationaalsocialisten 
(de zogeheten slachtoffermythe) cen-
traal. in 1954 werd de Kameradschaft 
iV der Waffen-SS (K iV) opgericht, be-
staande uit voormalige leden van de 
Waffen-SS en hun nabestaanden, die 
tot op de dag van vandaag overduide-
lijke extreemrechtse standpunten in-
neemt. Wegens interne ruzies en ge-
schillen over de te volgen weg kwam in 
1956 uit de VdU de Freiheitliche Partei 
Österreichs (FPÖ) voort. De eerste 
,Parteiobmann’ (partijvoorzitter), anton 
reinthaller, een voormalige brigade-
generaal van de SS-brigadeführer en 
tot 1945 afgevaardigde in de reichstag, 
vertegenwoordigde meteen al de gede-

cideerd Duits-nationale richting van de 
partij. hierna werd Friedrich Peter, een 
lid van de 1ste infanteriebrigade van de 
SS partijvoorzitter. hij stak zijn ideologie 
bepaald niet onder stoelen of banken: 

„ik behoor niet tot diegenen die 
schijnbaar gedwongen werden; ik 
kom er ook nu nog voor uit dat ik 
toentertijd vrijwillig bij de SS ben 
gegaan, want het vaderland was 
voor ons jongeren in de Donauregio 
alleen Duitsland.”145 

Onder Peter probeerde de FPÖ vanaf 
1960 zichzelf een liberaler imago te ge-
ven, om aantrekkelijk te worden voor 
grotere groepen kiezers. Deze libe-
raliseringskoers leidde uiteindelijk tot 
enkele uittredingen uit de FPÖ en de 
oprichting van de nationaldemokrati-
schen Partei (nDP; verboden in 1988). 
Weliswaar behaalde de FPÖ begin ja-
ren ’60 bij de verkiezingen 7-8 % van 
de stemmen, maar vanaf 1966 tot 1983 
bleef zij meestal rond de 5,5 en 6 % ste-
ken. Ondanks de slechte prestaties bij 
de verkiezingen van 1983 (5,0 %) werd 
de FPÖ voor het eerst betrokken bij een 
regeringscoalitie met de ÖVP. het keer-
punt was de voornamelijk door rechts-
extremistische studentenverenigingen 
(Bürschenschafler) afgedwongen over-
name van het partijvoorzitterschap door 
Jörg haider. Voortaan kon de FPÖ haar 
goedkeuring van het publiek bij de ver-
kiezingen voortdurend uitbouwen: al in 
1986 haalde zij 9,7 % van de stemmen 
binnen en tot 1999 kon zij haar succes 
uitbouwen tot 27 % (52 mandaten in 
de nationale raad). Van 1999 tot 2002 

nam zij als tweede partij in het parlement 
aan de regering deel in een coalitie met 
de ÖVP, en kon zij de vicekanselier le-
veren. De verkiezingssuccessen waren 
voor het merendeel terug te voeren op 
de persoon van Jörg haider. Met zijn 
verkiezing als ,Parteiobmann’ wendde 
de FPÖ zich van haar liberale program-
ma af en ging zij weer een gedecideerd 
Duits-nationale lijn vertegenwoordigen, 
met integratie van de extreemrechtse 
vleugel. hierdoor keerden ook veel 
nDP-leden weer terug naar de FPÖ. 
Deze terugkeerbewegingen en de al-
gemene successen drukten zich tevens 
uit in de ledenstatistiek: waar de partij in 
1986 nog zo’n 37.000 leden telde, wa-
ren dit er in 2000 al 53.000.146 haider 
ageerde in zijn verkiezingscampagnes 
tegen „buitenlanders”, loofde het „de-
cente tewerkstellingsbeleid” van het 
Derde rijk en sympathiseerde openlijk 
met misdadige organisaties van de na-
zi’s. Zo sprak hij in 1995 ten overstaan 
van voormalige leden van de Waffen-
SS in Krumpendorf:

„het is goed dat er in de wereld nog 
fatsoenlijke mensen zijn met karak-
ter, die ook bij de grootste tegen-
wind voor hun overtuiging opkomen 
en deze overtuiging tot op heden 
trouw zijn gebleven.”

haider trad in 2000 terug als voorzit-
ter. interne geschillen binnen de FPÖ 
(de zogeheten „Knittelfelder Putsch”) 
leidden tot het verbreken van de rege-
ringscoalitie in 2002. bij de nieuwe ver-
kiezingen behaalde de FPÖ nog maar 
10 % van de stemmen (18 mandaten 

in de nationale raad). Dit was echter 
genoeg voor een nieuwe coalitie met 
de ÖVP. na interne discussies over de 
uitblijvende successen bij de regionale 
verkiezingen in maart 2005 werd voor-
namelijk op aandringen van haider de 
partij bündnis Zukunft Österreich (bZÖ) 
opgericht, waarvan hij het voorzitter-
schap overnam tot 2006 (in 2008 werd 
dit verlengd, tot zijn dood een maand 
later). bij de laatste verkiezingen voor 
de nationale raad in 2008 behaalde 
de SPÖ 29,3 %, de ÖVP 26 %, de FPÖ 
17,5 % en de bZÖ 10,7 % van de stem-
men. De SPÖ werd het met de ÖVP 
eens over de vorming van een grote 
coalitie.

het Oostenrijkse nationalisme richt zich 
vooral op Duitsland en op een Duits-
nationale identiteit.147 in tegenstelling 
tot de naoorlogse tijd wordt nu echter 
niet meer geroepen om „aansluiting” 
van Oostenrijk bij Duitsland. Ook wordt 
niet meer openlijk tegen „de joden” als 
vijandbeeld geageerd. in plaats hiervan 
geeft men nu vooral af op „de buitenlan-
ders” (voornamelijk moslims). De FPÖ 
en de bZÖ bewegen zich met hun racis-
tische verkiezingscampagnes en ver-
bale misstappen als rechts-populisten 
in een „grijze zone van extreemrechts”. 
Met name de verhoudingsgewijs vele 
regeringsdeelnames hebben hierbij hun 
sporen in de dagelijkse politiek achter-
gelaten, zoals politiek wetenschapper 
Pelinka onderstreept:

„but the government institutions are 
not really able to take care of the 
gray zone – because certain ele-
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*2 december 1952 in leoben. 
Studie rechten, geschiedenis en 
volkenkunde. Van 1979 tot 1981 
assistent aan instituten voor rechts-
geschiedenis. hoofdredacteur van 
de „Kärntner nachrichten” (1982-
1990). Sinds 1990 zaakvoerende 
vennoot van het institut für Sozi-
alpolitische Studien/edition K3, 

Verlags- und beratungs-Gmbh. 
Medewerker voor algemene vraag-
stukken bij de FPÖ (1991-1994). 
Voorzitter van de Freiheitliche aka-
demie (1991-1994). Van 1991 tot 
1994 lid Oostenrijkse bondsraad. 
Sinds 1997 hoofdredacteur en uit-
gever van het weekblad „Zur Zeit”. 
columnist van de „Presse” en de 
„neue Kronen Zeitung”. Van 1999 
tot 2002 hoofd dienst culturele aan-
gelegenheden van de deelstaat 
Karinthië. boekauteur. Sinds 2004 
lid van het europees Parlement. 
niet-fractiegebonden. commissies: 
constitutionele zaken (plaatsver-
vanger), buitenlandse zaken (lid).

Franz oBermaYer

*25 mei 1952 in linz. Sinds 2009 
lid van het europees Parlement. 
niet-fractiegebonden. commissies: 
werkgelegenheid en sociale zaken 
(plaatsvervanger), commissie inter-
ne markt en consumentenbescher-
ming .

ments of the gray zone have be-
come intermingled with the govern-
ment. this is a result of alliances, 
but also the consequence of elec-
toral strategies which – in doubt – 
do not hesitate to pander to specific 
(e.g., anti-immigrant) prejudices.”148 

De FPÖ komt voortdurend in het nieuws 
met berichten over de banden van haar 

afgevaardigden met extreemrechtse 
groepen. en ook de aan de FPÖ ver-
wante studentenorganisatie ring Frei-
heitlicher Studenten haalt regelmatig 
de kranten met  extreemrechtse activi-
teiten. Veel FPÖ-functionarissen zijn lid 
van extreemrechtse studentenvereni-
gingen.149

De FPÖ behaalde bij de verkiezingen 
voor het europees Parlement 13,1 % 
van de Oostenrijkse stemmen. andreas 
Mölzer en Franz Obermayr zijn sinds-
dien als niet-fractiegebondenen in het 
Parlement vertegenwoordigd. De ver-
kiezingscampagne stond in het teken 
van slogans als „echte volksvertegen-
woordigers, geen europese verraders”, 
„Onze koers is duidelijk: het avond-
land in christelijke hand” of „We zijn er 
voor Oostenrijk, niet voor de eU & de 
financiële maffia”.150  hoewel de eigen 
verwachtingen niet konden worden 
verwezenlijkt, kon de FPÖ haar stem-
menaantal in vergelijking met 2004 niet-
temin meer dan verdubbelen.

Mölzer behoort tot de Duits-nationale 
vleugel van de FPÖ. hij is sinds 2004 
afgevaardigde van het europees Par-

lement. hij is mede-uitgever en redac-
teur van het weekblad „Zur Zeit”. De 
rechts-conservatieve en Duits-nationaal 
ingestelde krant is, ondanks de soms 
duidelijke kritiek, verwant aan de FPÖ. 
Mölzer is uitgever en auteur van meer-
dere boeken, schrijft regelmatig kran-
tencolumns en was betrokken bij ver-
scheidene filmproducties. In 1987 werd 
hij wegens verspreiding van nazige-
dachtengoed in zijn functie als hoofdre-
dacteur van de „Kärntner nachrichten” 
in een administratieve strafprocedure 
veroordeeld tot een geldboete. Mölzer, 
de „motor achter de eurorechtse ideo-
logie”151, onderhoudt nauwe contacten 
met andere rechts-populistische en 
rechts-extremistische partijen in eu-
ropa. hij organiseerde internationale 
congressen met vertegenwoordigers 
van rechts-extremistische en rechts-
populistische partijen, was in 2007 een 
van de oprichters van de fractie „identi-
teit, traditie, Soevereiniteit” (itS) en is 
bestuurslid van de rechts-populistische 
europese partij „europese alliantie voor 
de Vrijheid” (eaF).152 in 2005 weigerde 
Mölzer naar aanleiding van de 60ste 
verjaardag van de bevrijding van aus-
chwitz in te stemmen met een resolu-
tie van het europees Parlement tegen 
antisemitisme en vreemdelingenhaat. 
hij rechtvaardigde zijn afwijzing met het 
argument dat het huidige Oostenrijk niet 
verantwoordelijk was voor deze misda-
den.153  De FPÖ ondertekent in het eu-
ropees Parlement gemeenschappelijke 
verklaringen en vragen aan de Voorzit-
ter met afgevaardigden van het Franse 
Front national, de british national Party 
en de Partij voor Groot-roemenië. Ze 
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Franz Obermayr is sinds 2009 lid van 
het europees Parlement. Op 8 mei 
2002, toen Obermayr nog loco-burge-
meester van linz was, was hij een van 
de sprekers op de „Dodenherdenking” 
in Wenen, waar grote groepen rechts-
extremisten en extreemrechtse ,bur-
schenschaftler’ de gevallen soldaten uit 
de tweede Wereldoorlog herdachten.155 
De in de „Wiener Korporationsring” ver-
enigde groepen, die op dat moment 
onder voorzitterschap stonden van 
de extreemrechtse en revisionistische 
studentenvereniging „burschenschaft 
Olympia”, komen elk jaar op deze da-
tum bijeen om de „totale nederlaag” van 
de tweede Wereldoorlog te betreuren. 
„Olympia” omschreef in haar „herden-
kingspublicatie” voor 8 mei het verbod 
op ontkenning van de holocaust als een 
„terugval naar een lang verdwenen ge-
dachte tijd van geestelijke onvrijheid”. 
en verderop staat:

„Wanneer een Duitser over indivi-
duele ‚gevoelige’ vraagstukken uit 
de geschiedenis slechts mag den-
ken en spreken in de door de her-
senspoelers en hun Duitse helpers 
uitgestippelde banen, dan is over-
duidelijk de vrijheid van meningsu-
iting in het geding, en dus ook de 
vrijheid om wetenschap te bedrijven 
en bijbehorende doctrines uit te dra-
gen.”156 

Ook in de Duitse extreemrechtse scene 
wordt rond 8 mei gemobiliseerd:

„De grote strijd om de vrijheid van 
ons volk eindigde met de capitula-

schrikt er niet voor terug om met verte-
genwoordigers van de harde kern van 
het extreemrechtse spectrum samen te 
werken, zoals de bnP. Mölzer onder-
houdt ook nauwe contacten met Duitse 
extreemrechtse en rechts-populistische 
groepen. 

Voor de zelfverklaarde ,burschen-
schaftler’ Mölzer is de westerse wereld 
in een verdedigingsoorlog met de islam 
verwikkeld. De politiek-maatschappe-
lijke structuur van de westerse landen 
moet worden verdedigd. hetzelfde geldt 
wanneer hij de vluchtelingenstromen 
over de Middellandse Zee richting eu-
ropa een zorgvuldig gestuurd proces 
noemt: de vluchtelingen voeren vol-
gens hem een heilige Oorlog voor de 
islam, die door de hoogste religieus-
ideologische instanties en de nationale 
machthebbers strategisch gepland, on-
dersteund en met bijbehorende logis-
tiek uitgevoerd en gepromoot wordt.154 
Doel hiervan zou de reeds in volle gang 
zijnde ‚omvolking’ zijn: de poging om 
in de europese bevolking een moslim-
meerderheid tot stand te brengen. Mö-
lzer werkt actief aan het verspreiden 
van zijn wereldbeeld in het europees 
Parlement: als we puur naar het aantal 
vragen, voorstellen en redevoeringen in 
het plenum kijken is hij een van de ac-
tiefste afgevaardigden in het Parlement. 
in tegenstelling tot zijn nederlandse col-
lega’s van de PVV blijft hij evenwel altijd 
zakelijk van toon en laat hij zich ideo-
logisch niet opwinden. Mölzer was een 
van de deelnemers aan de reis naar het 
Yasukuni-schrijn (zie landenrapport 
Frankrijk). 

tie van het Duitse leger. [...] Door de 
bezetters ingezette verraders van 
het eigen volk zijn erbij om de offers 
van ons volk belachelijk te maken, 
de eer van onze dappere soldaten 
te besmeuren en de ziel van ons 
volk te verstoren. Van nu af aan 
is de 8ste mei de Dag van de eer. 
Wanneer de verraders op 8 mei de 
nederlaag van het Duitse volk vie-
ren, zullen wij met onze eredienst 
op dezelfde dag de nationale weer-
stand naar het volk dragen!”157 

naast Obermayr namen nog andere 
FPÖ-afgevaardigden aan het evene-
ment deel, onder wie h. c. Strache en 
Jörg haider. Obermayr trekt in het euro-
pees Parlement vooral tegen vluchtelin-
gen en asielzoekers van leer, en tegen 
de europese Unie in het geheel. Zo be-
commentarieerde hij het vonnis van het 
europees hof voor de rechten van de 
Mens (ehrM), dat een italiaanse wet 
omverwierp die het illegale verblijf in 
italië tot misdrijf had willen maken:

„Dit soort vonnissen toont het ware 
gezicht van die oud-68’ers die in 
Straatsburg en luxemburg oordelen 
vellen. blijkbaar moet de europese 
Unie geleidelijk worden omgevormd 
tot immigrantenparadijs.”158 

De gevolgen voor het dagelijks leven 
van illegale mensen (geen juridische 
rechten, geen ziekenkosten- en sociale 
verzekering, enz.) worden door de FPÖ 
ten behoeve van een zuiver rechts-
populistisch gevecht om het electoraat 
verzwegen. De beslissing van het ge-
rechtshof om mensen zonder papie-
ren de mogelijkheid te bieden binnen 
een bepaalde termijn vrijwillig het land 
te verlaten zonder gevangenisstraf of 
geldboete, wordt door de FPÖ afge-
daan als populistische maatregel.

Op grond van de inwerkingtreding van 
het Verdrag van lissabon is sinds de-
cember 2011 ook een afgevaardigde 
van de bZÖ, ewald Stadler, tot het eu-
ropees Parlement toegetreden.
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GESELLSCHAFTLICHE uND PoLITISCHE 
SITuATIoN IN RuMäNIEN

na het einde van het ceausescu-tijd-
perk en de politieke en maatschappe-
lijke veranderingen van 1989 werden 
ook in roemenië weer extreemrechtse 
en ultranationalistische groepen en 
partijen gevormd. De ultranationalis-
tische en anti-hongaarse Partij van 
roemeense nationale eenheid (PUnr) 
werd in mei 1990 opgericht en was in 
de jaren daarop de belangrijkste ex-

LAndEnRAPPoRT: RoEMEnIË

evenredige vertegenwoordiging. 
Drempel van 5 %.

treemrechtse partij van roemenië.159 
in 1992 veroverde de PUnr met 7,9 % 
van de stemmen 30 zetels in de Kamer 
van afgevaardigden en met 8,1 % van 
de stemmen 14 zetels in de Senaat. De 
PUnr nam tussen 1992 en 1996 als 
jongste partner aan de regering deel. 
tijdens haar regeringstijd kwam het tot 
heftige aanvallen op roma. Soms deed 
de politie hieraan mee, en anders trad 
ze niet consequent genoeg op tegen de 
aanvallen. Vanaf 1997 daalde de popu-
lariteit van de PUnr gestaag. Sinds de 
verkiezingen van 2000 is de partij niet 
meer in het parlement vertegenwoor-
digd en uiteindelijk ging ze begin 2006 
in de conservatieve Partij (Pc) op. 

De tot nu toe succesvolste extreem-
rechtse partij is de in 1991 opgerichte 
Partidul românia Mare (PrM; vert. Par-
tij voor een Groot roemenië). De uit het 
gelijknamige tijdschrift voortgekomen 
PrM is nauw verbonden met haar voor-
zitter en oprichter corneliu Vadim tudor. 
tudor, die in het ceausescu-tijdperk een 
loyale journalist en dichter was, was van 
1992 tot 2008 lid van de roemeense 
senaat en meervoudig presidentskandi-
daat. het belangrijkste doel van de PrM 
is het herstel van een Groot roemenië. 
tot haar vijandbeelden behoren honga-
ren, joden, homoseksuelen en roma. 
in de jaren ’90 behaalde de partij bij de 
verkiezingen tussen 4 en 4,5 % van de 
stemmen. De doorbraak kwam pas bij 
de parlements- en presidentsverkie-
zingen in 2000. Met 21 % (senaat) en 
19,5 % (parlement) van de stemmen 
werd ze de tweede partij in het parle-
ment. bij de presidentsverkiezingen be-

haalde tudor in de eerste ronde 28,3 % 
en in de tweede een spectaculaire 33,2 
%, ook al leverde dit hem uiteindelijk 
niet de vereiste meerderheid tegen de 
sociaal-democratische kandidaat op. 
in de verkiezingscampagne verklaarde 
zijn partij niet langer de hongaren als 
grootste gevaar voor roemenië, maar 
richtte zij haar xenofobe pijlen vooral op 
de roma. het jaar ervóór speelde de 
PrM een belangrijke rol bij een poging 
tot staatsgreep, met de hulp van 12.000 
mijnwerkers, en gewelddadige gevech-
ten met de politie.160  

Sinds dit hoogtepunt is het verkiezings-
succes de jaren daarop duidelijk af-
genomen. Op het ogenblik is de PrM 
niet in het nationale parlement verte-
genwoordigd. noemenswaardig zijn de 
contacten met extreemrechtse organi-
saties als de „liga Marshall antonescu” 
(lMa), een in 1990 opgerichte organi-
satie die zich inzet voor de rehabilitatie 
van ion antonescu. in antonescu’s re-
geringstijd (1940 – 1944) werden min-
stens 150.000 joden en tienduizenden 
roma gedood. andere ultranationalis-
tische partijen zoals de Partidul noua 
Generaţie (PNG, vert. Partij van de 
nieuwe Generatie), opgericht in 2000, 
hebben geen noemenswaardige parle-
mentaire invloed in roemenië. Deson-
danks werd de partijvoorzitter van de 
PnG George becali in 2009 verkozen in 
het europees Parlement (zie hieronder). 
De PnG nam in de verkiezingscampag-
ne een slogan over van de fascistische 
en antisemitische „iJzeren Garde” uit de 
jaren ’30 en ’40.161 



 LAnDEnRAPPoRT: RoEMEnIË  88 89   LAnDEnRAPPoRT: RoEMEnIË

Daarnaast zijn er nog enkele niet-par-
tijgebonden organisaties, zoals de ul-
tranationalistische „Noua Dreaptă” (ND; 
vert. nieuw rechts), die zich positief uit-
laten over de iJzeren Garde en die nau-
we contacten met de Duitse nPD heb-
ben. De nD propageert het herstel van 
Groot roemenië en ageert tegen homo-
seksuelen, roma en joden. Zo staat in 
een programmatekst van de nD:

„Wij zijn getuigen van een nieuw 
ontwaken. Wij willen geen roma-
taal meer horen en geen gebogen 
neuzen en blauwe lippen meer 
zien”162

Uit dit milieu komt het ook steeds op-
nieuw tot gewelddadige aanvallen, zo-
als op de Gay Pride Parade in boeka-
rest. 

in de roemeense politiek en samenle-
ving na 1989 werd de rol van roemenië 
in de holocaust nauwelijks onderzocht. 
in 1991 werd in het parlement nog een 
minuut stilte gehouden ter nagedachte-
nis aan antonescu. Pas na het werk van 
de internationale commissie die onder-
zoek deed naar de betrokkenheid van 
roemenië bij de holocaust (commissie-
Wiesel), die in 2004 in haar eindverslag 
constateerde dat roemenië opzettelijk 

aan de holocaust had meegewerkt, 
volgde een officiële erkenning van 
staatswege van de roemeense schuld. 
revisionistische verklaringen en ideeën 
zijn echter nog altijd wijdverbreid: in juni 
2006 loofde de roemeense president 
basescu nog de deelname van roe-
menië aan het Duitse offensief tegen 
rusland in 1941163; in maart 2012 be-
weerde Dana Sova, senator en woord-
voerder van de Sociaal-democratische 
Partij (PSD), dat joden in roemenië niet 
te lijden hadden gehad en ontkende hij 
dat roemenië aan de holocaust zou 
hebben meegewerkt.164  Opvallend is 
ook de nauwe verstrengeling van roe-
meense rechts-extremisten met het be-
drijfsleven:

„the most important sources of ul-
tra-nationalist funding are the busi-
nesses of nationalists, who control 
financial, economic, and commer-
cial activities directly benefiting from 
the high level of corruption.”165 

De thema’s van de roemeense rechts-
extremisten zijn vooral anti-hongaarse 
en anti-zigeunergevoelens, revisionis-
tische nationalistische nostalgie en de 
heropleving van extreemrechtse poli-
tieke tradities van tussen de twee we-
reldoorlogen, zoals de iJzeren Garde.166

  

HET EuRoPEES PARLEMENT
Roemenië

george BeCalI

*25 juni 1958 in braila. Van 2000 
tot 2003 bestuurder aFc Steaua 
boekarest. Sinds 2003 eigenaar 
van FC Steaua Bucureşti S.A.. 
Meerderheidsaandeelhouder van 
verscheidene ondernemingen en 
onroerendgoedinvesteerder. Sinds 
2004 voorzitter nieuwe Generatie 
- christendemocratische Partij. in 
2004 kandidaat bij de presidents-
verkiezingen. in 2007 kandidaat 
bij de lokale verkiezingen voor de 
nieuwe Generatie - christendemo-
cratische Partij. Medeoprichter en 
voorzitter bestuursraad stichting 
“Pentru Dumneavoastră Doamnă” 

(“Voor u, mevrouw”) en de christe-
lijke Stichting “George becali”. Vn-
commissaris voor roemenië sinds 
2008. Sinds 2009 lid van het euro-
pees Parlement. niet-fractiegebon-
den. commissies: juridische zaken 
(plaatsvervanger), internationale 
handel (lid).
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bij de verkiezingen voor het europees 
Parlement behaalde de PrM 8,7 % van 
de stemmen, waardoor zij twee afge-
vaardigden, corneliu Vadim tudor en 
George becali, als niet-fractiegebon-
denen naar het Parlement kon sturen. 
tudor is ridder in de Orde van de roe-

meense Ster, de hoogste roemeense 
onderscheiding. Van 1992 tot 2008 
was hij lid van de roemeense Senaat 
en daarnaast tussen 2004 en 2008 on-
dervoorzitter van de Senaat. tudor gaat 
voortdurend tekeer tegen joden, roma, 
hongaren en journalisten. in het verle-
den vroeg hij zelfs om de „liquidatie van 
zigeuners”, de bouw van kampen voor 
de hongaarse minderheid en de her-
invoering van de doodstraf.167 in 1998 
stelde hij voor:

„Gypsies who will not go to work 
(…) will be sent to work camps”168 

na protesten van roma-groepen en 
nGO’s voegde hij hieraan nog toe:

„We are not interested in the Gyp-
sies. all [of them] should be sent to 
jail. there is no other solution.”169 

Zoals gezegd betekenden de verkiezin-
gen in het jaar 2000 de politieke door-
braak voor tudor en zijn partij. tijdens 
de verkiezingscampagne had hij het op 
de televisie over de „typologie van de 
Roma-maffia”: 

„they attack as a group, control the 
markets, and the only reason why 
they do not rape their children and 
parents is that they are too busy 
raping ours.”170  

in 2002 zei tudor, samen met de soci-
aal-democratische senator adrian Pau-
nescu en de voormalige liberale minis-
ter van justitie Quintus, dat roemenië 
geen schuld aan de holocaust had en 

dat iemand er belang bij had om het 
roemeense volk als crimineel voor te 
stellen.171 in datzelfde jaar verloor de 
roemeense tV-zender OtV zijn ver-
gunning vanwege een interview met 
tudor en de daarin vervatte aanzetting 
tot haat jegens joden, roma en seksu-
ele minderheden. Op zijn vele - soms 
openlijke, soms gecodeerde - uitlatin-
gen tegen joden en zigeuners, over een 
vermeend joods complot of het even-
eens vermeende criminele karakter van 
roma, volgde in 2004 een opmerkelijke 
openlijke distantiëring: tudor zou zich 
van een jodenhater hebben omgevormd 
tot een liefhebber van joden. als klap op 
de vuurpijl nam hij een israëlisch Pr-bu-
reau in de arm voor de organisatie van 
zijn verkiezingscampagne. arad com-
munications, dat nog had meegewerkt 
aan het herdenkingsmonument Yad 
Vashem in Jerusalem, trok zich later uit 
de opdracht terug omdat tudors partij 
feitelijk een antisemitische partij was.172 
Dat het tudor bij zijn publiekelijke over-
gang van jodenhater tot jodenliefhebber 
slechts om een eenvoudig te doorprik-
ken campagnetechniek ging, bewijzen 
wel de door tudor uitgegeven teksten 
in de krant „românia Mare”. Deze ver-
schenen na zijn schijnbare loutering.173

George becali is lid van de ultraconser-
vatieve en nationalistische partij PnG 
en werd via de lijst van de PrM in het 
europees Parlement verkozen. bij de 
presidentsverkiezingen van hetzelfde 
jaar behaalde becali 1,9 % van de 
stemmen. De ondernemer, voetbalclub-
eigenaar en „bizarste politicus die roe-
menië sinds ceausescu heeft voortge-

CornelIu VadIm tudor

*28 november 1949 in boekarest. 
Voltooide studie Faculteit filosofie, 
boekarest. 2003 Doctoraat geschie-
denis, Universiteit craiova, roeme-
nië. Sinds 1991 voorzitter Partidul 
românia Mare (Partij “Groot-roe-
menië”). Van 1992 tot 2008 lid roe-
meense Senaat. Van 1992 tot 1996 
secretaris van de Senaat. Van 2004 
tot 2008 ondervoorzitter roemeen-
se Senaat. auteur en journalist. 
lid van het europees Parlement 
sinds 2009. niet-fractiegebonden. 
commissies: buitenlandse zaken 
(plaatsvervanger), cultuur en on-
derwijs (lid).

bracht” (Deutschlandradio) werd in de 
jaren ’90 rijk in onroerend goed; later 
zou het openbaar ministerie een onder-
zoek tegen hem starten wegens enkele 
van deze activiteiten uit de jaren ’90.174 
in 2009 werd hij aangeklaagd wegens 
aanzetting tot en medeplichtigheid bij 
vrijheidsberoving. na de diefstal van 
zijn auto mishandelden zijn bodyguards 
de vermeende dader urenlang om een 
bekentenis af te dwingen. tijdens de 2 
weken durende voorlopige hechtenis 
werd becali op de kandidatenlijst van 
de PrM gezet, maar na zijn verkiezing 
mocht hij op bevel van de rechtbank 
roemenië niet verlaten. na verscheide-
ne afgewezen beroepschriften werd zijn 
recht op reizen hersteld, en kort daarna 
werd de aanklacht ingetrokken.175  Voor 
bepaalde onroerendgoedactiviteiten 
tussen 2004 en 2008 werd hij in 2010 
veroordeeld tot een boete van 3,3 mil-
joen euro.176 toen men hem vroeg naar 
zijn eerste kandidatuur voor het euro-
pees Parlement en zijn relatie met eu-
ropa, antwoordde becali in 2007:

„God heeft volkeren gemaakt, niet 
één enkel volk. Wij zijn europea-
nen, maar je moet wel zeggen: ro-
emeense burgers, niet: europese 
burgers. Dat is iets heiligs waaraan 
we niet moeten tornen, anders zal 
God ons vernietigen. Dat zal ik in 
europa uitdragen. en in het euro-
pees Parlement in brussel zal ik de 
vraag stellen: wie heeft ons gescha-
pen?!”177 

becali legt steeds opnieuw ideologische 
verbanden met de fascistische en anti-
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MAATSCHAPPELIJKE EN PoLITIEKE SITu-
ATIE IN SLoWAKIJE

Ook in Slowakije verschenen er na de 
politieke omwenteling in 1989/1990 
weer extreemrechtse partijen, zoals de 
Slovenska l´udová Strana (Sl´S; vert. 
Slowaakse Volkspartij). De traditiona-
listisch werkende Sl´S bleef evenwel 
zonder noemenswaardig electoraal 
succes en had parlementair geen be-
tekenis. eveneens grotendeels in-
vloedsloos was de in 1991 opgerichte 

Slovenska národná Jednota (SnJ; 
vert. Slowaakse nationale Unie), maar 
deze partij bleek niettemin een belang-
rijk verzamelpunt van skinheads. De in 
1989 opgerichte ultranationalistische 
Slovenska narodná strana (SnS; vert. 
Slowaakse nationale Partij) kon de kie-
zers wel langdurig aan zich binden en 
parlementaire invloed uitoefenen. bij de 
eerste parlementsverkiezingen in 1990 
behaalde de SnS 13,9 % van de stem-
men, waarmee zij 22 afgevaardigden 
voor het parlement mocht leveren. Ook 
al zou de SnS, met uitzondering van 
2006 (11,7 %), nog slechts eencijferige 
resultaten behalen en bij de verkiezin-
gen van 2002 (met 3,3 %) en 2012 (met 
4,6 %) zelfs niet de vereiste drempel van 
5 % halen, mocht zij in totaal drie maal 
aan een regeringscoalitie deelnemen. 
Van 1992 tot 1998 deed zij als jongste 
partner mee aan twee regeringen van 
de nationaal-conservatieve bewe-
ging voor een Democratisch Slowakije 
(hZDS). tussen 2006 en 2010 vormde 
de SnS samen met de sociaal-demo-
cratische SMer – sociálna demokracia 
(SMer) de regering, waarna de SMer 
voor twee jaar geschorst werd uit de 
europese partij Partij van de europese 
Sociaaldemocraten (SPe). De medeo-
prichter en huidige partijvoorzitter Ján 
Slota grijpt steeds weer op fascistische 
slogans en begrippen terug en heeft 
het hierbij vooral gemunt op roma en 
hongaarse minderheden. in het verle-
den omschreef hij homoseksuelen als 
„vuilnis”. Ook was hij van mening dat 
om de roma te „behandelen”, niets an-
ders nodig was dan „een kleine ring en 
een lange zweep” en dreigde hij boe-
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evenredige vertegenwoordiging. 
Drempel van 5 %.

semitische iJzeren Garde. Zo gebruikte 
hij in 2004 voor zijn eerste verkiezings-
campagne met de PnG de slogan „al-
les voor het vaderland”. Dit was de 
naam van de iJzeren Garde tijdens hun 
strijd om de macht van 1935 tot 1940. 
Verder  beloofde hij een „roemenië als 
de zon aan de hemel” en wilde hij zich 
inzetten „ten dienste van het kruis en 
het roemenendom”.178 beide motto’s 
zijn bijna woordelijk overgenomen van 
de iJzeren Garde. Op de roemeense 
televisie riep hij op tot een heiligverkla-
ring van corneliu Zelea codreanu, de 
leider van de in 1927 opgerichte anti-
semitische groepering „aartsengel Mi-
chaël legioen” waaruit later de iJzeren 
Garde zou voortkomen. Zijn ideologie 

is doordrenkt van christelijke reddings-
voorstellingen en in eigen ogen is hij in 
een missie verwikkeld om het geloof in 
God terug in de politiek te brengen. Op 
een vraag van de krant Der tagesspie-
gel, waarom hij in zijn politieke succes 
gelooft, antwoordde becali in 2008:

„Omdat ik de sterkste en machtigs-
te man van roemenië ben. Over 
het geheel genomen. economisch, 
politiek, geestelijk. Mijn leeftijd en 
zelfs mijn aanblik, want ik zie er nu 
eenmaal sterker uit dan andere po-
litici, dat tezamen zijn de deugden 
die God mij gegeven heeft. ik ben 
in staat om mijzelf op te offeren.”179
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dapest met „pantsers plat te walsen”.180 
Slowaakse hongaren zijn voor Slota af-
stammelingen van „lelijke, krombenige, 
mongoloïde figuren op ziekelijke paar-
den”181 en een „kanker in het lichaam 
van de Slowaakse natie”182. Slota, van 
1990 tot 2006 burgemeester van de 
noordwest-Slowaakse stad Zilina, wek-
te groot opzien toen hij in 2001 in Zilina 
een gedenkplaat liet ophangen voor de 
priester-politicus Josef tiso. tiso was 
tussen 1939 en 1945 staatspresident 
van de met het  Derde rijk verbonden 
eerste Slowaakse republiek en werd in 
1947 voor zijn medewerking aan nazi-
misdaden geëxecuteerd.183 ideologisch 
vermengt de SnS elementen uit het 
populisme, corporatisme en buitenlan-
dervijandig nationalisme.184 Met haar 
deelname aan de regering verhinderde 
zij in de jaren ’90 vooral een uitbreiding 
van de rechten van de hongaarse min-
derheid in Slowakije en probeerde zij 
met taalwetten het gebruik van de hon-
gaarse taal in het openbaar leven te 
beperken. Verder verklaarde het parle-
ment op verzoek van de SnS de beneš-
decreten, waarin de onteigening zonder 
compensatie van hongaarse eigen-
dommen was vastgelegd, als onaan-
tastbaar.185 tussen 2006 en 2010 zat 
de partij met 9 zetels in het Slowaakse 
parlement nog in de oppositie, maar bij 
de vervroegde verkiezingen van 2012 
behaalde zij met 4,6 % niet de vereiste 

drempel van 5 %. een reden hiervoor 
zou onder andere Slota’s herhaalde, in 
brede delen van de publieke opinie als 
pijnlijk ervaren, dronken openbaar ge-
drag zijn. in de verkiezingscampagne 
wierf de partij kiezers met grote posters 
van een dikke, getatoeëerde, half-ont-
blote roma. Daaronder was te lezen: 
„Opdat wij wie niet wil werken niet hoe-
ven te onderhouden”.186  

andere extreemrechtse en rechts-popu-
listische partijen zijn de in 2002 van de 
hZDS afgesplitste rechts-populistische 
hnutie za demokraciu (hZD; vert. be-
weging voor Democratie) en de in 1995 
opgerichte en in 2006 door het hoog-
gerechtshof van Slowakije verboden 
neonazistische Slovenská pospolitost 
- národná strana (vert. Slowaakse Ge-
meenschap – nationale Partij). aan het 
verbod waren wrede overvallen op ver-
meende politieke tegenstanders voor-
afgegaan, waarbij onder andere een 
21-jarige filosofiestudent omkwam, die 
wegens zijn lange haren door de daders 
voor „alternatieveling” was uitgemaakt. 
in 2010 werd de partij heropgericht 
onder de naam Ľudová strana Naše 
Slovensko (ĽSNS; vert. Volkspartij van 
ons Slowakije). noch de hZD noch de 
ĽSNS hebben noemenswaardige parle-
mentaire invloed.

HET EuRoPEES PARLEMENT
Slowakije

jaroslaV paska

*20 juni 1954 in banská Štiavnica. 
Studie architectuur. Van 1978 tot 
1985 architect, designer, project-
ontwikkelaar. Sinds 1985 ook uni-
versitair docent. Sinds 1999 on-
dervoorzitter van de Slowaakse 
nationale Partij (SnS). Van 1998 tot 
2002 lid van de districtsraad bratis-
lava Petržalka. Sinds 2006 lid van 
de districtsraad bratislava nové 

Mesto. Van 1994 tot 2002 en van 
2006 tot 2009 lid van het Slowaaks 
Parlement. Van 1993 tot 1994 Mi-
nister van onderwijs en wetenschap 
van de Slowaakse republiek. Van 
1998 tot 2002 lid Gemengde Parle-
mentaire commissie Slowaaks par-
lement-europees Parlement. Van 
2007 tot 2009 vicefractievoorzitter 
europese Democratische Unie in 
de parlementaire vergadering van 
de raad van europa. Van 1998 tot 
2002 lid permanente delegatie van 
het Slowaakse parlement in de in-
terparlementaire Unie. lid van het 
europees Parlement sinds 2009. 
Fractie „europa van Vrijheid en 
Democratie”. commissies: begro-
tingscommissie (plaatsvervanger), 
commissie regionale ontwikkeling 
(plaatsvervanger), commissie ver-
zoekschriften (plaatsvervanger), 
commissie industrie, onderzoek en 
energie (lid).

De SnS behaalde bij de verkiezingen 
voor het europees Parlement 5,5 % 
van de stemmen en kon hierdoor één 
afgevaardigde sturen. Jaroslav Paška 
is lid en ondervoorzitter van de fractie 

„europa van Vrijheid en Democratie”. in 
de campagne probeerde de SnS vooral 
met anti-hongaarse gevoelens de kie-
zers aan zich te binden. bij een deel-
namepercentage van 16,9 % zijn de 
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resultaten echter niet erg representatief 
voor de feitelijke goedkeuring. De SnS 
werkt op europees niveau nauw samen 
met de FPÖ. Zo stelde de partijleider 
van de SnS Slota na een ontmoeting 
met FPÖ-voorzitter Strache in maart 
2011:

„Wij zijn het eens geworden over 
een toekomstige samenwerking, 
en niet alleen op partijniveau, maar 
ook in het europees Parlement”187 

inhoudelijke overlappingen zijn er bij de 
bestrijding van de ongecontroleerde im-
migratie en de kritiek op de hulpgelden 
voor Griekenland en ierland in het ka-
der van de financiële crisis in de EU. 

Jaroslav Paška, voormalig Slowaaks 
Minister voor onderwijs en wetenschap, 
is een van de ijverigste sprekers in het 
Parlement. Op dit ogenblik bevindt hij 
zich met 330 redevoeringen in het ple-
num sinds 2009 op de 30ste plaats van 
de ranglijst van votewatch.de (stand: 
mei 2012). hoewel pure statistieken 
weinig zeggen over de kwalitatieve in-
houd en werking van dergelijke activi-
teiten, vierde de SnS al in juli 2011 het 
werk van Paška:

„SNS has the most efficient rep-
resentation of all polititical parties 
of Slovakia in the european Par-
liament and that is MeP Jaroslav 
Paška. We are very proud of it. after 
his second year in the eP Jaroslav 
Paška with his activities is at the 
top of Slovak representatives in the 
eP.”188 

De daaropvolgende beschrijving van 
ontmoetingen met ministers en hoge 
functionarissen uit hongarije en Polen 
maken de achterliggende tactiek duide-
lijk: Paška zet zich in voor de Slowaken 
en is in de europese politiek een actor 
die ernstig te nemen is. hiermee willigt 
hij de belofte van SnS-voorzitter Slota 
voor de verkiezingen in: „if i were to 
be elected by chance, you would see 
how lively it would be there.”189 in het 
europees Parlement wil hij: „to oxidise 
the muddy, rotten, milky waters [of the 
eP] by truth, and not by hypocrisy and 
lies.”190  
Vanzelfsprekend is Paška tegen de 
hongaarse grondwetsverandering on-
der regeringsleider Orban. Zo gebruikte 
hij het hongaarse voorzitterschap van 
de raad om meerdere malen de poli-
tiek van het buurland te bekritiseren.191 
Paška zette zich in voor de doodstraf en 
sprak hij op de tweede europese ro-
ma-top in het plenum tijdens een debat 
over de problemen van romafamilies:

„Kinderen worden verwaarloosd, 
hebben honger en gaan vaak niet 
naar school. Daarom ben ik ervan 
overtuigd dat als we de roma echt 
willen helpen, we allereerst moe-
ten proberen de roma-kinderen 
een beschaafde, ontwikkelde en 
fatsoenlijke manier van leven bij te 
brengen.”192

Onuitgesproken blijft op welke manier 
in Paška’s racistische wereldbeeld de 
roma zo’n „beschaafde” en „fatsoen-
lijke manier van leven” moet worden 
bijgebracht. Slota’s opmerkingen een 

maand na de Slowaakse verkiezingen 
in 2006, en dus ook kort na de vorming 
van een regeringscoalitie tussen SMer, 
SnS en ZrS, lieten wat dat betreft wei-
nig te raden over: hij riep ertoe op om 

„Zigeunerinnen met rubberen knup-
pels af te rossen”, roma naar „aparte 
dorpen” te vervoeren en hun kinderen 
weg te nemen en in internaten onder te 
brengen.193



LAnDEnRAPPoRT: HonGARIJE  98 99  LAnDEnRAPPoRT: HonGARIJE 

vonal (Mna; vert. hongaars nationaal 
Front), die tot de dag van vandaag ac-
tief194 eraan werkt om de „joodse be-
langenpolitiek” van de „verwijfde hon-
gaarse regering”195 te bestrijden. Van 
de leden van de Mna wordt „beslissend 
optreden tegen zigeuners en de joodse 
levensstijl”196 verlangd. hiertoe traint de 
Mna haar leden in het gebruik van gra-
naatwerpers, schietwapens en lijf-aan-
lijfgevechten, en kenmerkt zij zich door 
voortdurende gewelddadige confronta-
ties met de politie. in 1993 werd de ultra-
nationalistische, antiwesterse en antise-
mitische Magyar igazság és Élet Pártja 
(MieP; vert. hongaarse Partij voor Ge-
rechtigheid en leven) opgericht, onder 
leiding van de schrijver istvan csurka, 
een voormalig lid van het conservatieve 
Magyar Demokrata Fórum (MDF; vert. 
hongaars Democratisch Forum). csur-
ka viel steeds weer op met antisemiti-
sche verklaringen en beledigingen aan 
het adres van zijn critici. Zo noemde hij 
de ,Frankfurter buchmesse’ de „holo-
caust van de hongaarse literatuur” en 
zei hij over bankiers:

„[they are a] bunch of Jews who 
suck away little people’s money 
to distribute it among themselves, 
and help the communists remain in 
power”197 

De partij gaat tekeer tegen roma en 
homoseksuelen en eist een herziening 
van het Vredesverdrag van trianon 
(1920), op grond waarvan het toenma-
lige Koninkrijk hongarije na de eerste 
wereldoorlog rond tweederde van zijn 
grondgebied aan de buurlanden had 

moeten afstaan. Ook al bleek de MieP 
in staat om bij demonstraties 200.000 
mensen te mobiliseren, bleef zij par-
lementair gemarginaliseerd en was zij 
enkel van 1998 tot 2002 met 5,5 % van 
de stemmen in het parlement vertegen-
woordigd. Desondanks speelde csurka 
een grote rol bij de radicalisering van 
het politieke debat tot een hongaarse 
cultuurstrijd tussen ‚goede’ hongaarse 
mensen en ‚slechte’ buitenlandse be-
langen.198 csurka werd weer actiever 
toen hij in oktober 2011 benoemd werd 
tot directeur van het ‚nieuwe theater’ in 
boedapest. hij kondigde aan geen „bui-
tenlands afval” meer te zullen opvoeren, 
maar alleen nog „nationaal hongaars 
drama”. Zijn benoeming werd na nati-
onale en internationale protesten begin 
2012 ingetrokken, en kort daarop stierf 
csurka. De nieuwe theaterdirecteur 
was György Dörner, lid van de MieP, 
die in zijn sollicitatie voor de functie ver-
klaarde dat hij de „strijd [wilde aangaan] 
tegen de ontaarde, liberale hegemonie” 
in het hongaarse culturele leven.199 

in 2003 werd door een groep anticom-
munistische studenten de racistische 
en ultranationalistische partij Jobbik 
Magyarországért Mozgalom (Jobbik; 
vert. beweging voor een beter honga-
rije) opgericht. Jobbik identificeert zich 
direct en openlijk met de fascistische 
hongaarse Pijlkruisers uit de jaren ’40, 
die van 1944 tot 1945 in de nog niet 
door het rode leger bezette gebieden 
van hongarije een nationaal-socialisti-
sche regering oprichtten. De partij eist 
de herziening van het Verdrag van tri-
anon en het herstel van „Groot-roeme-

MAATSCHAPPELIJKE EN PoLITIEKE SITu-
ATIE IN HoNGARIJE

nadat in oktober 1989 de republiek 
hongarije was uitgeroepen en het hon-
gaarse politieke systeem vernieuwd 
was, doken ook weer extreemrechtse 
en nationalistische groepen op. Deze 
waren al snel weer een vast onder-
deel van het politieke landschap. nog 
in 1989 verscheen de paramilitaire en 
neofascistische Magyar nemzeti arc-

LAndEnRAPPoRT: 
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Gemengd kiessysteem van distric-
tenstelsel en evenredige vertegen-
woordiging. Drempel van 5 %.
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nië”. Jobbik ziet zichzelf als hoeder van 
het hongarendom, dat door „vreemd-
hartigen” (roma, joden, communisten, 
homoseksuelen) bedreigd zou worden. 
De partij is openlijk tegen joden en te-
gen zigeuners en wijst de huidige hon-
gaarse grondwet als onwettelijk af. Ze 
maakt zich sterk voor het uittreden van 
hongarije uit de eU en de naVO en 
richtte in 2007 de „Magyar Gárda” (vert. 
hongaarse Garde) op, om bescher-
mend op te treden bij manifestaties, 
maar ook om als ordetroepen te die-
nen op het platteland.200 Voorzitter van 
deze paramilitaire groep is partijvoor-
zitter Gabor Vona, en de zwarte unifor-
men zijn voorzien van het embleem der 
Pijlkruisers. Doel zou zijn een einde te 
maken aan het „geestelijk-morele en fy-
sieke verval van het hongarendom”201. 
Ook al werd de hongaarse Garde in 
2009 door de rechtbank van boedapest 
verboden en werd het dragen van het 
uniform strafbaar gemaakt, werd zij kort 
daarop toch heropgericht als „nieuwe 
hongaarse Garde”. Zij vertoont zich 
nog altijd met de oude uniformen. De 
Garde houdt regelmatig krijgsmarsen, 
vooral in door roma en andere minder-
heden bewoonde gebieden, en traint de 
omgang met wapens. in 2006 gingen 
MieP en Jobbik een lijstverbinding aan 
voor de hongaarse parlementsverkie-
zingen, maar het lukte hen niet in het 
parlement te komen. bij de verkiezin-
gen van 2010 behaalde Jobbik echter 
12,1 % van de stemmen en sindsdien 
is de partij met 47 mandaten in het par-
lement vertegenwoordigd. De partij- en 
fractievoorzitter Gabor Vona houdt on-
danks het verbod nog altijd banden met 

de hongaarse Garde: in 2011 betrad hij 
de vergaderzaal van het parlement in 
het uniform van de hongaarse Garde, 
volgens eigen zeggen om tegen de 
verslechterde openbare veiligheid te 
protesteren.202  De hongaarse Garde 
wordt er door de politie van verdacht, de 
reeks aanvallen met molotovcocktails 
en schietwapens op roma, waarbij tus-
sen januari 2008 en augustus 2009 zes 
mensen om het leven kwamen, georga-
niseerd te hebben. 203 Vona steekt zijn 
haat voor joden en jodinnen niet  onder 
stoelen of banken. in een interview met 
een grote hongaarse webportal zei hij 
bijvoorbeeld:

„Misschien is het een complotthe-
orie dat israëls situatie steeds on-
stabieler wordt [...] en ik kan mij zo 
voorstellen dat ze nu naar vluchtwe-
gen, naar vluchtmogelijkheden zo-
eken. hongarije biedt fantastische 
mogelijkheden voor zo’n israëli-
sche vlucht, want de voorwaarden 
zijn hier goed: de maatschappij is 
receptief en gastvriendelijk en de 
politici zijn corrupt. […] ik ken de 
hongaarse joden niet, maar zij zijn 
een blok dat in de schemering blijft. 
Dat is een taboe waarover niemand 
mag spreken: wat is het standpunt 
van de hongaarse joden, wat be-
tekent hongarije voor hen? hun va-
derland of slechts een provisorisch 
onderkomen? [...] ik zie dat de hon-
gaarse joden zich verstoppen. Ze 
nemen geen stelling in, ze zijn noch 
vóór noch tegen. Diegenen die wel 
stelling nemen, zoals de Mazsihisz 
[verbond van joodse geloofsgeme-

enschappen in hongarije], daarvan 
krijg ik koude rillingen.204 [commen-
taar in het origineel]

Ook de hongaarse Garde gedraagt 
zich sterk antisemitisch. De Garde mar-
cheerde op 18 april 2009, één dag vóór 
de holocaustherdenking, voor de Duitse 
ambassade. Daarbij droegen de geüni-
formeerden een doek met het opschrift 
„Waarheid maakt vrij!” en hielden zij ho-
locaustontkennende toespraken.205 

nadat hongarije in 2004 nog met bre-
de toestemming van de bevolking was 
toegetreden tot de europese Unie, ver-
slechterde de economische situatie en 
wonnen nationalistische standpunten 
opnieuw aan invloed.206 Weliswaar 
hebben openlijk neofascistische par-
tijen bij de verkiezingen nauwelijks een 
kans op bredere ondersteuning, maar 
ultranationalistische standpunten doen 
het in tegenstelling bijzonder goed. Vij-
andigheid tegen roma, tegen joden en 
tegen homoseksuelen is in hongarije 
wijdverbreid en vormt een geliefde voe-
dingsbodem voor het electorale succes 
van Jobbik en voor de pogromstem-
mingen tegen roma. Ook de leidende 
politici van de nationaal-conservatieve 
regeringspartij Fidesz leveren een bij-
drage aan de buitengewoon intolerante 
maatschappelijke stemming. in cam-
pagnes worden al deze „vreemdharti-
gen” (joden, roma, homoseksuelen, 
linksdenkenden, bankiers, liberalen, 
speculanten, enz.) op één hoop ge-
gooid.207 amnesty international stelde 
in februari 2012 vast, dat de politie bij 
rellen tegen roma en racistische mis-

drijven slechts aarzelend en lafhartig 
onderzoek doet en de hongaarse rege-
ring gaat zelfs zover om het haatklimaat 
jegens roma nog verbaal aan te wak-
keren.208 De benoeming van csurka 
en later Dörner tot directeur van het the-
ater van boedapest is in dit licht weinig 
verwonderend. Verantwoordelijk voor 
de benoeming was de burgemeester 
van boedapest istvan tarlos, die sinds 
2012 als partijloos Fidesz-kandidaat dit 
ambt bekleedt. Vooral de haat tegen zi-
geuners heeft in hongarije een bedrei-
gende omvang aangenomen. De recht-
se partijen willen de ongeveer 600.000 
roma in het land hun burgerrechten 
ontzeggen en ageren tegen een aange-
boren gewaande „zigeunercriminaliteit”. 
Volgens een studie van de Midden-eu-
ropese Universiteit in boedapest gelooft 
inmiddels de helft van de hongaarse 
bevolking dat roma genetisch voor cri-
minaliteit zijn voorbestemd.209 bij de 
verkiezingen in 2010 behaalde Fidesz 
52,7 % van de stemmen en sindsdien 
regeert de partij met een tweederde 
meerderheid. De regering onder minis-
ter-president Orban staat wegens on-
democratische hervormingen van het 
politieke systeem onder grote druk van 
de eU. Onder andere werden de onaf-
hankelijkheid van de justitie en de me-
diavrijheid gevoelig ingeperkt, en raakte 
het hooggerechtshof bevoegdheden 
kwijt. De regering en de afgevaardigden 
van Fidesz wijzen echter elke kritiek op 
de hongaarse politiek, dat deze racis-
me en antisemitisme zou aanwakkeren, 
van de hand. Zo verklaarde agnes han-
kiss, Fidesz-afgevaardigde in het euro-
pees Parlement, in een open brief aan 
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alle afgevaardigden van het europees 
Parlement:

„it is a sad fact however that the left-
liberal political community has been 
using the charge of anti-Semitism 
as pretext in the fight against the 
central-right and governments to 
regain or retain power. […] Does 
anti-Semitism exist in hungary? 
Sporadically and on the extreme 
right naturally it does. […] accusing 
the hungarian government with rac-
ism is a serious and unjust charge. 
Politics uses different kinds of tools. 
however slandering with racism 
should not be part of the toolkit.”

in werkelijkheid is er meer dan genoeg 
reden voor zorgen over de antisemi-
tische activiteiten in hongarije. Uit on-
derzoek is gebleken dat tussen 2009 

en 2011 het percentage ondervraagden 
die vonden dat ,de joden’ teveel macht 
hebben in het bedrijfsleven, met zeven 
procent (tweederde) was gestegen. 
Zo’n 40 % van de ondervraagden ge-
loofde bovendien dat voor ‚de joden’ de 
interesses van israël belangrijker waren 
dan die van hongarije.210 

hongarije kent nog andere extreem-
rechtse partijen, zoals het hungarian 
national Front (MnF), de Party of hun-
garian interest (MeP) en de hungarian 
Welfare association (MnSZ; ontbonden 
in 2000). Zij hebben bij de verkiezingen 
soms succes maar oefenen geen noe-
menswaardige parlementaire invloed 
uit. naast de nieuwe hongaarse Garde 
zijn er nog andere paramilitaire groepen 
zoals de „hongaarse nationale Garde” 
of het „hongaars nationaal Front”.

HET EuRoPEES PARLEMENT
Hongarije

Béla koVáCs

*25 februari 1960 in boedapest. in 
1978 accountant. in 1986 internatio-
naal econoom. in 2003 beleggings-
jurist. Van 1986 tot 1988 mede-
werker import/export. Van 1990 tot 
2005 leidende financiële functies. 
Sinds 2005 voorzitter commissie 
buitenlandse zaken van de bewe-
ging voor een beter hongarije (Job-
bik). Sinds 2006 voorzitter van de 
Jobbik in wijk Xiii van boedapest. 
Sinds 2008 ondervoorzitter van de 
Jobbik in boedapest. Sinds 2010 
ondervoorzitter en penningmees-
ter van het Verbond van europese 
nationale bewegingen. lid van het 
europees Parlement sinds 2010. 
niet-fractiegebonden. commissies: 
begroting (plaatsvervanger), indus-
trie, onderzoek en energie (lid). 
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Jobbik was een van de grote winnaars 
van de verkiezingen voor het europees 
Parlement in 2009. De partij behaalde 
toen 14,8 % van de hongaarse stem-
men en kon hierdoor als op twee na 
sterkste hongaarse partij Krisztina Mor-
vai, csanád Szegedi en Zoltan balczo 
als fractieloze afgevaardigen naar brus-
sel sturen. nadat balczo begin 2010 als 
lid van het hongaarse parlement geko-
zen werd, verving bela Kovacs hem. 
in de campagne verdedigde Jobbik de 
idee van een „europa der Vaderlanden”, 
waarin de „individuele culturele eigen-
schappen” bewaard moesten worden. 
De eU met haar centralistische en bu-
reaucratische instellingen moest wor-
den afgelost door een nieuwe vorm van 
samenwerking.

De partijloze Morvai, die intussen een 
van de bekendste en meest geliefde 
politici van hongarije is, werkte tus-
sen 2003 en 2006 als gewaardeerde 
deskundige in de Vn-vrouwenrechts-
commissie en ook adviseerde zij de 
hongaarse regering van socialisten en 
liberalen als deskundige op het gebied 
van volkenrecht.211 in de jaren ’90 was 
zij actief voor de europese commissie 
voor Mensenrechten. Daar zette zij zich 
in voor de rechten van homoseksuelen 
en vrouwen. De omslag kwam met haar 
kandidatuur voor de Jobbik-partij: bij de 
start van haar verkiezingscampagne liet 
Morvai een motorcolonne met de naam 
,Goj’ (hebraïsch voor niet-jood) voorbij-
rijden en t-shirts met de afbeelding van 
de met hitler verbonden Míklós horthy 
verkopen. tijdens de heerschappij van 
horthy werden in hongarije 400.000 jo-
den en jodinnen naar auschwitz gede-
porteerd. in haar toespraken benadruk-
te ze voortdurend dat ze hongarije weer 
in handen van de hongaren wilde ge-
ven en dat ze een einde zou maken aan 
de politiek van de buitenlandse (lees: 
joodse) belangen. De regering zou er 
zijn om de behoeften van de eenvou-
dige mensen te dienen. anders vreesde 
zij dat hongaren tot Palestijnen in eigen 
land zouden kunnen worden.212 in 2008 
raadde zij in een toespraak de „liberaal-
bolsjewistische zionisten” aan, eens te 
bedenken, „waarheen ze zouden kun-
nen vluchten en waar ze zich zouden 
kunnen verstoppen.”213 in 2009 schreef 
ze aan joodse critici in een forum:

„i would be greatly pleased if those 
who call themselves proud hun-

garian Jews played in their leisure 
with their tiny circumcised dicks, in-
stead of besmirching me. Your kind 
of people are used to seeing all of 
our kind of people stand to attention 
and adjust to you every time you 
fart. Would you kindly acknowledge 
this is now OVer. We have raised 
our head up high and we shall no 
longer tolerate your kind of terror. 
We shall take back our country.”214 

en in een open brief aan de israëlische 
ambassadeur in hongarije schreef ze 
naar aanleiding van het Midden-Oos-
tenconflict:

„the only way to talk to people like 
you is by assuming the style of ha-
mas. i wish all of you lice-infested, 
dirty murderers will receive hamas’ 
‚kisses’ ”.215 

csanád Szegedi is sinds 2009 lid van 
het europees Parlement en was een 
van de medeoprichters van Jobbik en 
de hongaarse Garde. Ook na het ver-
bod bleef hij met de Garde verbonden: 
al in de eerste plenaire zitting van het 
Parlement na de verkiezingen kwam hij 
in het uniform van de Garde het plenum 
binnen. Szegedi zet zich krachtig in voor 
het uittreden van hongarije uit de eU en 
verbrandde in 2012 ten overstaan van 
Jobbik-aanhangers tijdens een anti-eU-
demonstratie de europese vlag.216 in 
2010 eiste Szegedi op een persconfe-
rentie de inrichting van „bijzondere zo-
nes” voor mensen die de openbare orde 
in gevaar brachten (hij doelde hiermee 
vooral op roma). Verder kondigde hij 

aan dat de daar levende mensen onder 
toezicht van de politie moesten leven en 
dat zij het gebied alleen na registratie 
buiten de nachtelijke avondkloktijden 
zouden mogen verlaten. Szegedi ver-
wees in de eerste plaats naar de stad 
Miskolc, waar in de buitenwijken illegale 
roma-nederzettingen waren te vinden. 
Deze groepen zouden na ontruiming 
door het gemeentebestuur als eerste 
naar deze „bijzondere zones” vervoerd 
kunnen worden. Jobbik-partijvoorzitter 
Vona benadrukte op dezelfde perscon-
ferentie dat nog verdere stappen nodig 
waren om het ,probleem’ van de coëxis-
tentie van hongaren en roma in het 
land op te lossen. aangezien de integra-
tie van de roma mislukt was, moesten 
roma-kinderen in internaten worden 
ondergebracht, om daar gescheiden 
van hun families te worden opgevoed.217  
in de persconferentie eiste Szegedi te-
vens indirect maar onverbloemd de vor-
ming van roma-ghetto’s, en Vona de 
gedwongen afname van het recht van 
roma om voor hun kinderen te zorgen. 
Deze ‚nieuwe oplossingen’ zouden no-
dig zijn om in hongarije een burgeroor-
log te voorkomen.218 aangezien deze 
volgens hen steeds waarschijnlijker 
werd, raadde Szegedi in een toespraak 
uit 2012 hongaren op om voedingsmid-
delen in te slaan. De eU zou bewust 
proberen hongarije te koloniseren, 
door de mensen via de huidige finan-
ciële crisis te dwingen hun eigendom-
men te verkopen. Zo’n beetje hetzelfde 
zou gebeurd zijn met de in zijn ogen 
opzettelijke verhuizing van roma naar 
woongebieden om daar de grondprijzen 
omlaag te brengen.219 in juni 2012 werd 

Csanád szegedI

*22 september 1982 in Miskolc. 
commissies: interne markt en con-
sumentenbescherming (plaatsver-
vanger), regionale ontwikkeling 
(lid), niet-fractiegebonden. 
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bekend dat Szegedi zelf joodse voorou-
ders heeft en dat zijn grootmoeder holo-
caustoverlevende is.220  

béla Kovács is sinds 2010 lid van het 
europees Parlement en heeft sindsdien 
binnen de partij een naam veroverd als 
specialist in buitenlandse politiek. hij 
werkte aan een internationaal netwerk 
van relaties met andere partijen. De 
betekenis die een overwinning bij de 
verkiezingen voor het europees Parle-
ment voor extreemrechtse partijen kan 
hebben, vat Kovács in een interview 
samen:

„Jobbik’s eP election breakthrough 
unleashed sizable dynamics in 
terms of foreign relations. in addi-
tion, it is important to take note of 
the significance and weight of our 
newly attained parliamentary legiti-
macy. as a result, new opportuni-
ties present themselves that will 
advance future international expo-
sure.”221 

in een interview samen met nick Grif-
fin van de BNP rechtvaardigt Kovács 
de oprichting van de hongaarse Garde. 
Voor hem vertegenwoordigt de hon-

gaarse Garde een zelfverdedigingseen-
heid, die niet zozeer tegen de roma 
zelf gericht is maar die voor „roma-
criminaliteit” moet beschermen. Vooral 
in landelijke gebieden zouden oudere 
mensen door roma aangevallen, be-
stolen en soms zelfs gedood. Van boe-
ren zouden de totale oogst van het veld 
én alle landbouwwerktuigen zijn gesto-
len.222 Gevraagd naar de doelstellingen 
van zijn mandaat in het europees Par-
lement, verklaarde Kovács dat de helft 
van zijn werk gedaan was met de ope-
ning van een bureau in Oekraïne. Daar 
zou hij zich bezig gaan houden met de 
belangen van de hongaarse minderhe-
den buiten hongarije. De tweede doel-
stelling zou met de erkenning van de 
alliantie van europese nationale bewe-
gingen als Europese partij ook al flink 
zijn gevorderd, want slechts gemeen-
schappelijk en met een goed netwerk 
zou men invloed kunnen uitoefenen op 
het werk in het Parlement. Zijn persoon-
lijke politieke doel zou bovendien zijn 
om op een gegeven moment als rappor-
teur van het Parlement of van een com-
missie benoemd te worden. in hetzelfde 
interview bevestigden Kovács en Griffin 
hun nauwe politieke verbondenheid.
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