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05 Inhoud

VOORWOORD
DOOR JAN PHILIPP ALBRECHT

Met name door het succes van charismatische rechts-populisten als Marine
Le Pen in Frankrijk en Geert Wilders
in Nederland is de aandacht voor het
grotere electorale succes van rechtsextremistische partijen in Europa verder
toegenomen. Hun invloed op de regeringen en hiermee ook op belangrijke
vraagstukken van het Europese beleid
groeit. Regeringsleiders als de Hongaarse 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 HeinzChristian 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 afgevaardigden maar ook veel kiezers zich
nog helemaal niet bewust hoe wijdverbreid de rechts-extremisten al zijn in
Europa. Dit komt door de nieuwe vorm
waarin het extreemrechtse gedachtengoed wordt gepresenteerd. De belangrijkste spelers leren steeds meer grensoverschrijdend 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 wereldcrisis steeds meer aanhang. De racistische en vijandige ondertoon wordt hierbij al snel over het hoofd gezien, maar
in de hoofden en aan de stamtafel blijven ze wel hangen. In 2010 publiceerde
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ik reeds een uitgebreide brochure over
„strategieën tegen extreemrechts”, en
deze nieuwe brochure is bedoeld om
het publiek te informeren over rechtsextremisten en rechts-populisten in het
Europees Parlement en hun partijen in
de EU-lidstaten. De grote hoeveelheid
achtergrondinformatie moet de Europeanen 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 Europees Parlement en in de partijen, zodat 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 democratie in een diepe crisis verkeren. Bij
de cruciale Griekse verkiezingen in
2012 kwam er met „Gouden Dageraad”
opnieuw een extreemrechtse partij in
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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 uitgesloten. Dat wordt voor mij de komende
jaren een zwaartepunt in mijn inspanningen tegen extreemrechts in Europa.
Voor nieuwe ontwikkelingen en aanvullende inlichtingen bij deze brochure
zouden mijn team en ik u zeer dankbaar
zijn. Wie verdere informatie over onze
werkzaamheden in het Europees Parlement 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 leveren aan een Europa zonder racisme,
mensvijandigheid en nationalisme.

Hoogachtend

Jan Philipp Albrecht,
Lid van het Europees Parlement

INLEIDING
Rechts-extremisme in al zijn facetten
en schakeringen vormt een bedreiging voor de Europese democratieën.
Met het begrip „rechts-extremisme”
wordt een hele groep ideologieën en
activiteiten aangeduid die zich tegen
democratie, pluraliteit en mensenrechten keren. Hun maatschappelijk model
wordt gekenmerkt door autoritaire en
antipluralistische ideeën. Ook het Europees Parlement bevat extreemrechtse
en rechts-populistische partijen die actief aan een „Europa der Vaderlanden”
werken. Maar waar zijn deze parlementariërs te vinden en welke thema‘s ver-
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dedigen zij? Uit welke landen komen zij
en wie zijn de nationale spelers? Deze
brochure geeft u een beeld van een gebied waarover tot nu toe nog vrij weinig
bekend was: de aanwezigheid van uiteenlopende extreemrechtse partijen en
afgevaardigden in het Europees Parlement. 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 beginnen de landenrapporten daarom met
het einde van de Tweede Wereldoorlog,
hoewel de historische overwegingen
noodgedwongen oppervlakkig blijven.
In elk geval wordt duidelijk dat rechtsextremisme in Europa niets nieuws is
en bovendien hebben veel partijen zichzelf ideologisch gezien in een nieuw
jasje gestoken zonder daarentegen
hun racistische kern op te geven. Anders dan in West-Europa verschenen
in Oost-Europa pas in 1989/1990 weer
extreemrechtse partijen op het politieke
toneel, en daarom vangen hun landenrapporten pas bij het begin van de politieke veranderingen in Oost-Europa
aan. Desondanks waren er natuurlijk
ook in Oost-Europa vóór en tussen de
oorlogen al fascistische partijen en bewegingen, en in de naoorlogse periode
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tekenden zich ook vóór 1989 al soortgelijke trends af. Verder wordt in de
landenrapporten uitsluitend het rechtsextremisme van partijen beschreven
en bovendien beperken we ons tot een
overzicht; voor meer uitvoerige inlichtingen verwijzen wij naar de genoemde
bronnen. Ook ideologische verschillen
en bijzonderheden kunnen slechts marginaal worden aangestipt,en hetzelfde
geldt voor inhoudelijke observaties over
het deels verborgen gehalte aan antisemitische en racistische uitingen. Hoe
graag we dit misschien ook willen, kunnen we de betrokken citaten toch niet
analyseren op hun ideologische basis
of op hun extreemrechtse stuwkracht.
Ze staan grotendeels op zich. Deze brochure is veeleer bedoeld als informatiebron over de rechts-extremistische en
rechts-populistische
afgevaardigden
en als basis voor verdere politieke discussie. Wat in elk geval opvalt is dat
extreemrechtse groepen als individuele 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 bewegingen en partijen, blijven deze groepen in de landenrapporten buiten zicht.
In veel van de genoemde bronnen kunt
u hierover verdere informatie vinden.
Alle bronnen zijn openbaar toegankelijk, zorgvuldig getest en in de tekst aangegeven. Door de veelheid aan talen
waren secundaire bronnen buitengewoon belangrijk voor de samenstelling
van deze brochure, en verder dienen de
gebruikelijke reserves in acht genomen
te worden ten aanzien van de vertaling

van letterlijke citaten door derden. Aangezien het niet om officiële vertalingen
gaat, zijn minimale afwijkingen binnen
de getuigenissen mogelijk. Heel anders
is het gesteld met citaten uit documenten en toespraken van het Parlement,
aangezien deze door het Parlement zelf
op zijn minst in het Engels zijn verstrekt.
De biografische gegevens zijn afkomstig van de homepage van het Europees Parlement.

BEGRIPPEN….
Er bestaan tal van omschrijvingen van
wat hier als rechts-extremisme wordt
aangeduid.1 Globaal bezien is rechtsextremisme een politieke stroming die
zich direct of indirect afkeert van de
belangrijkste pilaren van de liberale
democratie: politiek pluralisme en de
grondwettelijke bescherming van minderheden. De kern wordt gevormd door
ultranationalistische, autoritaristische
en xenofobe elementen. Tegenover het
proces van maatschappelijke modernisering met sociale en functionele differentiëring en individualisering wordt een
rond nationale grenzen geconstrueerde
en een etnisch, cultureel of religieus bepaalde collectieve identiteit geplaatst.2
Het individu moet zichzelf en de rechten 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, extreemrechtse partijen hun banden met hun
fascistische tradities en vaak openlijk

antidemocratische instelling verbroken.
Voortaan moet dus een onderscheid
worden gemaakt tussen rechts-extremisten 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, regionaal en nationaal niveau veel succes.
In tegenstelling tot het rechts-extremisme richten rechts-populisten zich niet
op anti-democratische sentimenten en
evenmin gebruiken zij geweld om politieke 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 metamorfose zijn ook de beginselen van
rechts-populistische partijen niet te verenigen met een op pluralisme en gelijkheid steunende rechtsstaat. Zij hebben
nog altijd dezelfde ideologie van ongelijkheid en uitsluiting van etnisch of biologisch 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
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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 Partei 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 Schweizerische Volkspartei (SVP) en de Nederlandse Partij voor de Vrijheid (PVV).
Daarnaast zijn er nog partijen die tot
nu toe slechts op lokaal en regionaal
niveau succes hadden, zoals de Nationaldemokratische Partei Deutschlands
(NPD), de British National Party (BNP)
of de Schwedendemokraten (SD). Extreemrechts heeft vooral als beweging
en subcultuur succes.5 In het subculturele milieu is sprake van een sterke
transnationale samenwerking tussen
rechts-extremisten uit verschillende landen. De buitenlandse contacten tussen
rechts-extremisten zijn een stuk intensiever geworden, de communicatie is
verbeterd, er wordt voortdurend informatie uitgewisseld en er is zelfs sprake
van een enthousiast evenemententoerisme.6 Internet speelt een centrale rol
bij de communicatie en de verspreiding
van propagandamateriaal.
Wat in heel Europa opvalt is de sterkere positie van rechts-populistische
partijen bij de verkiezingen. Zij proberen zich enerzijds in het openbaar altijd
weer van de extreemrechtse partijen
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te distantiëren, maar aan de andere
kant bestaan er wel degelijk duidelijke
structurele en persoonlijke banden tussen rechts-extremistische en rechtspopulistische spelers. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om gemeenschappelijke
mobilisering en wederzijdse ondersteuning bij verkiezingen, maar ook om het
leveren door extreemrechts van jonge
medewerkers voor populistische partijen.7 Vooral voor jonge mensen is de
toetreding tot het extreemrechtse milieu
via subculturele netwerken aantrekkelijker 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 kledingmerken en geluidsmateriaal en het bezoek
aan concerten steunen zij de rechtse
structuren. In veel Europese landen is
de subculturele Europese scene belangrijker en omvangrijker dan het ledenaantal van de overeenkomstige
partijen. Maar de culturele aspecten die
door muziek en de bijbehorende ideologie worden uitgedragen hebben niettemin een langdurig effect op de houding
van de jongeren.8 In enkele landen is
daarnaast ook sprake van een omvangrijke radicalisering en een bijbehorende
gewelddadigheid van extreemrechtse
groepen. Vooral in Duitsland, Zwitserland, 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 aanvallen op Roma. De rechts-extremistische
partij Jobbik en de (eigenlijk verboden)

paramilitaire Hongaarse Garde, waarvan 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 Hongaarse 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, veroveren zij op regionaal en lokaal niveau
almaar meer stemmen. Dat zien we bijvoorbeeld in Duitsland, Zweden en het
Verenigd Koninkrijk.

THEMA’S…
Immigratie is overal in Europa een van
de grootste scheldwoorden voor rechtsextremisten. Migranten in het algemeen
maar vooral de aanwezigheid van moslims in de (West-Europese) samenleving
worden hierbij gezien als hoofdoorzaak
voor alle sociale problemen. Werkloosheid, criminaliteit, woningschaarste,
„uitkeringsfraude” en „buitenlandse
overheersing” laten zich in het extreemrechtse wereldbeeld rechtstreeks terugvoeren op de immigratie en zijn de
oorzaak van alle materiële en culturele
problemen. Immigratie fungeert hier als
‚frame’, met andere woorden als inhoudelijk kader van de problemen en als
rearticulatiemiddel.9 Algemeen maatschappelijke 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-extremisten 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. Dientengevolge zouden de meeste problemen 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 voorbeelden zijn de oproep van de Zwitserse
SVP tijdens de verkiezingen om te kiezen voor „Maria in plaats van Sharia”,
de slogan van de Duitse NPD „Poleninvasie stoppen” (inmiddels werd het
gebruik van een verkiezingsposter met
deze slogan vanwege volksopruiing
door de rechter verboden) of de Hongaarse rechts-extremisten die Sinti en
Roma tot centrale vijand verklaren en
die oproepen tegen de „slavernij” van
het Hongaarse volk.
De extreemrechtse ideologie sluit rechtstreeks aan bij een wijdverbreid „racisme van het midden”, dat niet (openlijk)
biologisch-racistisch bepaald is, maar
verklaard wordt door culturele verschillen. 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-
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derwaardig zou zijn.10 De identiteit van
een „volk” wordt onder het mom van
een homogene gemeenschap geheel
en al gebaseerd op een biologisch „zuivere ondergrond”, die is gebaseerd op
bloedbanden en niet op de nationaliteit
van een land (etnos versus demos). In
deze etnicistische ideologie is het voorwerp 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 racisme.11 De enorme aantrekkingskracht
van deze ideologie in het „maatschappelijk midden” wordt duidelijk in studies 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 gehouden. Aangespoord door het Zwitserse bij referendum opgelegde minaretverbod wordt in de verkiezingen steeds
vaker gehamerd op het veronderstelde
gevaar van een „sluipende islamisering”
van Europa. Terwijl in de West-Europese landen vooral moslims slachtoffer
van een hetze zijn, zijn het bijvoorbeeld
in Roemenië en Hongarije de Roma die
worden aangevallen, ook fysiek. Politiek wetenschapper Dieter Segert:
„Algemeen kan voor alle rechtsextremisten in alle Oost-Europese
landen worden gesteld dat de kern
van hun politieke identiteit in het teken staat van een etnisch-cultureel
begrip van de natie. In verband
hiermee zijn zij bang dat de eigen
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natie in haar bestaan bedreigd zou
kunnen worden door etnische minderheden. Zulke gevoelens leven
natuurlijk sterker in landen met
noemenswaardige etnische minderheden. Naast Slowakije geldt dit
voor Roemenië, Bulgarije en enkele
landen ut het voormalige Joegoslavië.”13
De extreemrechtse agitatie tegen immigratie en etnische en religieuze diversiteit is van invloed op de politieke
beleids- en besluitvorming van de mainstreampolitiek. Dit geldt in gelijke mate
voor West- en Oost-Europa. Bijna alle
partijen zijn met hun eisen op het gebied van criminaliteit, immigratie en
integratie sterk naar rechts opgeschoven.14 De meeste partijen, of ze nu links
of rechts zijn, proberen de angst voor
de islam politiek in hun voordeel te benutten. Nauw verbonden met het thema
van de etnische en religieuze diversiteit
van de samenleving is de extreemrechtse kritiek op de pluralistische democratie. Ook al positioneren de rechts-populisten 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 voorgesteld en politici als slechts op hun eigen
voordeel uit. De extreemrechtse partijen presenteren zichzelf daarentegen
graag als „verdediger van de gewone
man”. Deze kritiek vindt aansluiting in
grote delen van de samenleving: een

toenemende teleurstelling in de politiek
en een distantiëring tussen de burgers
en het politieke systeem/de politieke elite zijn fenomenen die we in heel Europa
tegenkomen. Bovendien is de kritiek op
de afbouw van de welvaartstaat, de profitering hiervan door immigranten en het
beeld van zichzelf verrijkende politici in
de meeste Europese landen gemeengoed geworden. Wanneer de rechtsextremisten de welvaartstaat willen reorganiseren – onder de voorwaarden
van een solidaire welvaartstaat natuurlijk 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 waargenomen en voorgesteld als nog verder van hun realiteit afstaand. Zij zou
niets meer te maken hebben met de
„echte” behoeften van de mensen. Een
van de redenen waarom zoveel mensen het met deze inschatting eens zijn
is de gebrekkige kennis van Europese
structuren, processen en verantwoordelijkheden. 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 toegewezen, moeten de mensen in Griekenland
en elders persoonlijk de gevolgen dragen van het ijzeren bezuinigingsbeleid
van Europa.

HET EUROPEES PARLEMENT...
Al vanaf de eerste algemene verkiezingen 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, teneinde bij de parlementaire werkzaamheden met één stem te kunnen spreken
en financiële en organisatorische voordelen te kunnen genieten. Zo werd al
in 1984 „European Right” opgericht, de
eerste fractie van extreemrechtse partijen 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 georganiseerd in de fractie „Europese Conservatieven en Hervormers”, een afsplitsing
van de „Europese Volkspartij”.

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 Europese Nationale Bewegingen” (AENM).
Lid van de AENM zijn naast de in het
Europees Parlement zittende afgevaardigden van het Franse Front National
(eind 2011 uitgetreden), de Hongaarse
Jobbik en de British National Party, ook
vertegenwoordigers van andere extreemrechtse partijen. In de fractie „Europa van Vrijheid en Democratie” (EFD)
zitten onder andere vertegenwoordigers
van de Deense Volkspartij, de Griekse
LAOS, de Slowaakse Nationale Partij

Mede via de oprichting van politieke
partijen op Europees niveau (Europese
partijen) proberen de rechts-extremistische 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,
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en de Italiaanse Lega Nord. Zij ontvingen 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 nationaal-democraten of de neofascistische
Fiamma Tricolore, partijen die eigenlijk
niet eens in het Europees Parlement
vertegenwoordigd zijn.

LANDENRAPPORT: BELGIË
Evenredige vertegenwoordiging
Kiesdrempel van 5 % per kiesomschrijving
MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE SITUATIE IN BELGIË
Het nationalisme en de politieke identiteit 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 ingehaald door de Vlaamse dienstensector. Deze economisch sterke positie van
Vlaanderen werd nog verder verbeterd
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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 interpretatie 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 Vlaanderen 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 Volksvertegenwoordigers en de Senaat, werd zij wegens
vormfouten niet toegelaten tot de verkiezingen in 2010. De FN is momenteel
in België vanuit verkiezingstechnisch en
politiek oogpunt irrelevant.18
Tijdens de Duitse bezetting collaboreerde in België een deel van de Vlaamse
(en Waalse) nationalisten met de nationaal-socialisten. Na de oorlog werden
de betrokken organisaties en partijen
verboden en veel collaborateurs gevangen gezet. Desondanks werden al
in 1949 een aantal Vlaams-nationalistische organisaties heropgericht, zoals de „Vlaamse Concentratie” en de
extreemrechtse „Vlaamse Militanten
Orde” (VMO; opgericht als „Vlaamse
Militanten Organisatie”). De eerste verkiezingssuccessen volgden met de verkiezingscoalitie „Christelijke Vlaamse
Volksunie”, die 3,9 % van de Vlaamse
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stemmen en één zetel in de wacht
sleepte bij de parlementsverkiezingen in
1954. Gesterkt door deze positieve ervaringen werd kort daarna de Volksunie
(VU) opgericht, die in 1962 zes procent
van de Vlaamse stemmen kreeg.19 Verdere aanhang trokken de Vlaamse nationalisten 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 aanblik gaven van een links-liberale nationalistische 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 VMOvoorzitter Bob Maes als afgevaardigde.
Nog geen maand later werd echter onder leiding van Bert Eriksson een nieuwe VMO opgericht (verboden in 1981),
waarvan de leden opnieuw afkomstig
waren uit het gewelddadige extreemrechtse spectrum. Daarnaast waren er
nog een aantal andere extreemrechtse
organisaties zoals het „Verbond van
Nederlandse
Werkgemeenschappen
Were Di” en de hieruit in 1976 afgescheurde „Voorpost”. Met het Egmontpact uit mei 1977, een overeenkomst
tussen de regeringspartijen, waaronder
de VU, moest België worden opgedeeld
in drie autonome gewesten met een ei-

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 (jongerenorganisatie 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 verkiezingen moesten worden uitgeschreven,
deden VNP en VVP mee met een gemeenschappelijke 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 Volksvertegenwoordigers en voor de Senaat regelmatig
tussen 1 – 2 % van de stemmen behaalde. Politiek richtte zij zich vooral op het
streven naar een autonoom Vlaanderen. Gestimuleerd door de verkiezingssuccessen van extreemrechtse partijen
in de buurlanden veranderde zij in de
loop van de jaren ’80 van een separatistisch-nationalistische partij tot een
moderne, thematisch breed opgezette
extreemrechtse partij. Dillen, voorzitter

van het VB tot 1996 en lid van het Europees Parlement tussen 1994-2004,
startte in 1985 de „Operatie Verjonging”.
Grote delen van het partijbestuur werden afgelost door jonge VB-leden en in
1987 werd Vlaams Blok Jongeren (jongerenorganisatie van het VB) opgericht.
In diezelfde tijd kwam ook het thema immigratie op de politieke agenda, in 1987
culminerend in de campagne „Eigen
volk eerst!”, die het VB twee mandaten
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 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
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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 Volksvertegenwoordigers, respectievelijk 11,3 %
en 5 zetels in de Senaat. Bij de verkiezingen voor het Vlaamse parlement
werd het VB in 2004 met 24,2 % van
de stemmen de tweede partij, maar wegens een breed cordon-sanitaire kon zij
niet aan de regering deelnemen. Thematisch stond het VB voor een sterk
Vlaams volksnationalisme, ze was gekant 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-puntenplan uitgewerkt en voorgesteld om immigranten desnoods met geweld terug
te sturen naar hun veronderstelde thuislanden.
In november 2004 werd het VB formeel
opgeheven, waarna het zich onmiddellijk heroprichtte als Vlaams Belang (VB).
Hieraan was een vonnis voorafgegaan
van het hoogste Belgische rechtscollege, 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 verliezen en besloot zich herop te richten
met een versoepeld partijprogramma.
„Buitenlanders” hoefden nu niet langer
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massaal uitgezet te worden maar mochten in België blijven op voorwaarde dat
zij geen criminelen waren en bereid waren te integreren. De partijleiding van
het VB maakte evenwel duidelijk dat de
partij ondanks de heroprichting wezenlijk dezelfde zou blijven. Het verbod zag
men als aantasting van de meningsvrijheid. Onder de titel „Proces is moordaanslag” zei toenmalig partijvoorzitter
Frank Vanhecke:
„Op 9 november… werd besloten
of een mening in dit land nog vrij is
[…] of de multiculturele samenleving een echte vrije meningsuiting
verdraagt. In Nederland wordt deze
vrije meningsuiting door religieuze
en politieke fanatiekelingen met revolvers bedreigd. In eigen land blijven 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-Vlaamse Alliantie (N-VA;17,4 %), gevolgd
door de Waalse socialisten (PS; 13,7
%) en de christen-democratische partij Christen-Democratisch en Vlaams
(CD&V; 10,8 %).25

Het Vlaams Belang behaalde bij de verkiezingen 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 november 2011 zijn vertrek uit het VB en
zijn overstap naar de fractie „Europa
van Vrijheid en Democratie” (EFD) bekend. Eerder werd gedacht dat Vanhecke wilde overstappen naar de N-VA,
maar blijkbaar heeft hij zich uiteindelijk
als onafhankelijke bij de EFD-fractie
aangesloten. Toch steekt hij zijn sympathie voor de N-VA niet onder stoelen of
banken:

HET EUROPEES PARLEMENT
België – Vlaams Belang

PHILIP CLAEYS

FRANK VANHECKE

*24 mei 1965 in Gent. In 1988 licentiaat vertaler en in 1991 speciale licentie marketing. Van 1995 tot
1999 voorzitter Vlaams Blok Jongeren. Hoofdredacteur Vlaams Belang 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 (plaatsvervanger), burgerlijke vrijheden, justitie
en binnenlandse zaken (lid).

*30 mei 1959 in Brugge. Fractie
„Europa van vrijheid en democratie”, Plaatsvervangend voorzitter/
lid van het Bestuur. Licentiaat letteren en wijsbegeerte (communicatiewetenschappen) (1981). Algemeen 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-algemeen-secretaris Fractie „Europees
Rechts” (1989-1994). Commissies:
begrotingscontrole (plaatsvervanger), mensenrechten (lid), ontwikkelingssamenwerking (lid).

LANDENRAPPORT: BELGIË 20

„Vandaag kun je als Vlaams nationalist maar beter op N-VA stemmen
dan op Vlaams Belang”.26
Vanhecke was gedurende zijn politieke
loopbaan lid van enkele Vlaams-nationalistische organisaties en is sinds
1999 lid van het Europees Parlement.
In 2008 verloor hij evenwel zijn immuniteit vanwege een artikel in een partijkrant, waartegen hij begin 2009 beroep
instelde.27 Vanhecke zet zich in het Europees 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 meningsuiting 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-
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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 later 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 gekoppeld:
„Zo maken wij bijvoorbeeld de terugkeer van tuberculose mee, een
ziekte die in Europa tot voor kort
volledig, of zo goed als volledig verdwenen was en die nu via massale
immigratie opnieuw geïmporteerd
wordt. Ook hier is dus dringend actie nodig […].Het is natuurlijk ook
van het grootste belang dat in het
beleid de volksgezondheid wel degelijk primeert boven de politieke
correctheid..”29
Verder zet hij zich in voor volledige vrijheid van meningsuiting, hier in verhouding tot de kwijting van het begrotingsplan 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 overbodige instelling is, die zich bovendien
vijandig opstelt tegenover het recht
op vrije meningsuiting.”
Wat Claeys precies met dit recht bedoelde, legde hij uit in zijn toespraak
„Wohin geht Europa?” (Waar gaat Euro-

pa naartoe?) voor de „Burschenschaftlichen Gemeinschaft” (verbond van
veelal rechts-extremistische studentenverenigingen onder voorzitterschap van
de extreemrechtse studentenvereniging
Olympia). In een verslag van de „Burschenschaftlichen Gemeinschaft” stond
te lezen:
„De volgende spreker, Europarlementariër Philipp Claeys, concentreerde zich in zijn bijdrage op de
problematiek van de steeds verder
bedreigde vrijheid van meningsuiting. 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 politieke correctheid teruggedrongen
en uiteindelijk onmogelijk gemaakt
wordt. Dienovereenkomstige „anti-

racismewetten” zouden ertoe leiden
dat nationaal gezinde politici niet alleen 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 organisaties. Zo was hij in 2012 ook bij het
Burschenschaftler-Ball in de Weense
Hofburg, alwaar hij onder andere Marine Le Pen en Zweedse rechts-extremisten ontmoette.31

LANDENRAPPORT: BULGARIJE
Evenredige vertegenwoordiging
Drempel van 4 %

MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE SITUATIE IN BULGARIJE
Al kort na de politieke omwenteling in
1989 en de bijbehorende economische
en politieke hervormingen vormden zich
verscheidene extreemrechtse groeperingen en partijen. Deze richtten zich
vooral tegen de toenemende invloed
van Uturjse en moslimgroepen in Bulgarije, zoals de in 1990 opgerichte partij
Beweging voor Rechten en Vrijheden
(DPS), die zich voornamelijk inzet voor
de rechten van de Turkse minderheid.
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Het beleid in de tachtiger jaren om de
Turkse minderheid te „bulgariseren”
(verbod op de Turkse taal, cultuur, namen) had tot zware spanningen en de
vorming van ondergrondse Turkse organisaties geleid. Ook de openlijke vijandelijkheden jegens Roma en het antisemitisme namen in de jaren na 1990
steeds meer toe.32 In de loop van het
jaar werd een hele reeks extreemrechtse partijen opgezet, maar deze konden
meestal geen noemenswaardige parlementaire invloed ontwikkelen. Een
uitzondering is de ultranationalistische
en populistische Intern-Macedonische
Revolutionaire Organisatie (IMRO,
ook wel VMRO), die op regionaal en
nationaal niveau electorale successen 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 parlementaire invloed uitoefent. Deze partij demonstreerde in 1991 voor het gebouw
van de grondwettelijke vergadering en
scandeerde toen leuzen tegen de parlementaire 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 skinheads. Niettemin bleven tot 2005 alle
pogingen van extreemrechtse partijen
om een plaats te veroveren in de Nationale 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 geschillen in het veranderingsproces. In
de jaren ’90 verliep de politieke confrontatie voornamelijk tussen de Bulgaarse
Socialistische Partij (BSP; vóór 1990
de officiële Bulgaarse Communistische
Partij) en de door de democratische oppositie opgerichte conservatieve Unie
voor Democratische Krachten (SDS).
De economische hervormingen, die onder andere de toetreding van Bulgarije
tot de Europese Unie zouden vergemakkelijken, kwamen vooral de buitenlandse investeerders en de stedelijke
elite ten goede. Op het door de landbouw beheerste platteland heerst tot nu
toe een hoge werkloosheid en corruptie. 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 extreemrechtse partijen die van de nieuwe politieke 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 vertegenwoordigers (totaal 240 zetels) opleverde en van haar de vierde partij in
het Parlement maakte. Kort na de verkiezingen publiceerde de partij op haar
homepage een lijst met 1.500 namen
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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 jodencomplot” 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 stemmen, waarmee hij de tweede ronde behaalde en zijn resultaat daar zelfs nog
kon verbeteren tot 24,1 % van de stemmen. 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 Verder eist Ataka de uittreding uit de NAVO,
nieuwe onderhandelingen over het EUtoetredingsverdrag en het verbreken
van de betrekkingen met het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. 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 onderhoudt goede betrekkingen met andere Europese rechts-extremistische
en rechts-populistische partijen. Zo trad
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Jean-Marie Le Pen (Front National) in
2007 als gastspreker op bij de campagne-evenementen voor de gemeenteverkiezingen. Recentelijk behaalde
Ataka bij de parlementsverkiezingen
9,4 % van de stemmen en dus opnieuw
21 zetels. Ataka verleende a priori onconditionele steun aan de minderheidsregering 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 Atakavertegenwoordigers uit protest tegen de
aanval uit de partij. In totaal stapten in
2011 wegens interne ruzies elf parlementsleden uit de partij.
Onlangs constateerde de Bulgaarse
afdeling van het Helsinki Comité voor
Mensenrechten een zorgwekkende escalatie van het geweld tegen etnische
en religieuze minderheden in Bulgarije. Ook de Europese commissie tegen 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 racistische motieven van de daders wordt
gekeken.37

vriendschap met Azerbeidzjan, lid
van de intergroep vriendschap met
China, lid van de intergroep vriendschap met Servië en lid van de intergroep vriendschap met Macao.
Sinds 2006 archont van de Bulgaarse orthodoxe kerk. Niet-fractiegebonden. Commissies: mensenrechten (plaatsvervanger), economische
en monetaire zaken (lid).

HET EUROPEES PARLEMENT
Bulgarije

Dimitar Stoyanov

Slavi Binev

*17 mei 1983 in Sofia. In 2011 master in de rechten (met onderscheiding) aan de St. Kliment Ohridskiuniversiteit in Sofia. Van 2005 tot
2011 oprichter en ondervoorzitter
van de partij ATAKA. Sinds 2012
oprichter en voorzitter van de Nationale Democratische Partij. Van
2005 tot 2007 lid van de 40ste Nationale Vergadering van de Republiek Bulgarije. Van 2005 tot 2006
parlementair secretaris in de 40ste
Nationale Vergadering. Van 2005
tot 2006 waarnemer in het Europees Parlement. In 2011 lid van het
de raad van bestuur van de Bulgaarse Schermfederatie. Niet-fractiegebonden. Commissies: regionale ontwikkeling (plaatsvervanger),
landbouw en plattelandsontwikkeling (plaatsvervanger), juridische
zaken (lid).

*10 december 1965 in Sofia. Diploma Nationale Sportacademie
„Vasil Levski”, Sofia (1990). Doctoraat instituut voor psychologie, Bulgaarse Academie van wetenschappen (2004-2009). Trainer Bulgaars
nationaal taekwondoteam (1985).
Meervoudig Bulgaars taekwondokampioen.
Taekwondokampioen
van de Balkan (1990). Europees
taekwondokampioen (open taekwondokampioenschap te Celje,
Slovenië, 1992) Grootste aandeelhouder en voorzitter raad van bestuur van de vereniging R - System
Holding SA (sinds 1994). Ondervoorzitter Bulgaarse taekwondobond (1996-2008). Lid van het Europees Parlement sinds 2007. Lid
van de Parlementaire Vergadering
van de Unie voor het Middellandse
Zeegebied. Lid van de intergroep
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Als vierde Bulgaarse partij behaalde
Ataka 12 % (2007: 14,2 %) van de
stemmen bij de verkiezingen voor het
Europees Parlement, waardoor zij beide 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 ogenblik 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 partijvoorzitter Siderov, is oprichtend lid
en was ondervoorzitter van Ataka. Hij
maakte van augustus 2005 tot maart
2006 deel uit van de Bulgaarse waarnemersdelegatie naar de EU en is sinds
de toetreding van Bulgarije tot de Europese 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 vertegenwoordiger van de Hongaarse partij Fidesz, 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 honourable one […] You can even buy
yourself a loving wife aged 12 or 13
... The best of them are very expensive - up to €5,000 each. Wow!”38
Kort daarop had Stoyanov het tegenover The Telegraph over werkschuwe
Roma, die hun kinderen zouden verkopen 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, murder, 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 arrest. 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 Palestinians […] There are a lot of powerful 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 anything to destroy us.”41

een partij nastreven die ideologisch tegen 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 taekwondokampioen van de Balkan en van Europa
is een invloedrijke ondernemer in de
entertainment-, bouw- en veiligheidssector. Binev presenteert zichzelf in het
openbaar graag als een over de partijgrenzen heen gerespecteerd en geëngageerd Parlementslid. Zo stelde hij samen met de Maltese sociaal-democraat
John Attard-Montalto, het Britse conservatieve lid Nirj Deva, het Italiaanse conservatieve lid Mario Mauro en de Finse
liberaal Hannu Takkula een schriftelijke
„Verklaring over invoering van het programma „Schaken op School” in het onderwijssysteem 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 homepage als volgt op het aannemen van de

Nadat Stoyanov het terugtreden van
Ataka-partijvoorzitter Siderov had geëist wegens diens slechte resultaat
van 3,7 % van de stemmen bij de presidentsverkiezingen, 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
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Verklaring door het Parlement:
„The text was supported by representatives 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 initiatieven een positiever imago, en presenteert 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 Parlement. Op zijn homepage vertelt Binev
over ontmoetingen met vertegenwoordigers van de beurseconomie, financiële multinationals43 en zijn toespraak
op het Crans Montana Forum in maart
2012.44 Eind april 2012 introduceerde
Binev de partij Civil union for real democracy (GORD), kort nadat hij zijn uittreden uit Ataka had bekendgemaakt.

LANDENRAPPORT:
DENEMARKEN
Evenredige
vertegenwoordiging
met persoonlijke stem en met een
meervoudige onderverdeling in regio’s en meervoudige kiesdistricten.
Drempel van 2 % of rechtstreeks
mandaat.
MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE SITUATIE IN DENEMARKEN
In Denemarken zijn extreemrechtse
partijen er na de Tweede Wereldoorlog pas relatief laat gekomen. De in
1972 door Morgens Glistrup opgerichte
Fremskridtspartiet (FRP, vert. Voortgangspartij) kan worden beschouwd als
de eerste partij uit een bredere groep
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extreemrechtse groepen die bij de verkiezingen succes had.45 De FRP was
aanvankelijk een populistisch-neoliberale protestpartij, die in het begin vooral
tegen de inkomstenbelasting ageerde
en bij de verkiezingen voor de Folketing
(Deens parlement) in de jaren ’70 tussen 11 en 16 % in de wacht sleepte. De
FRP was echter niet in een serieuze samenwerking met de gevestigde partijen
geïnteresseerd. Terwijl de resultaten bij
de volgende verkiezingen een stuk minder 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 wegens belastingontduiking uitzitten, en
in deze periode nam Pia Kjærsgaard,
de latere medeoprichtster en voorzitster 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 Parlement. In de verkiezingen van 1987 deed
Kjærsgaard uiteindelijk mee als lijstaanvoerster 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 vertegenwoordigd in het parlement. Ondanks een
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verdere extreemrechtse radicalisering
is de partij sindsdien politiek en parlementair 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 minister-president Anders Fogh Rasmussen en de conservatieve Det Konservative Folkeparti (K). Deze constellatie
zou twee verkiezingen lang stand houden, tot in 2011 uiteindelijk de Socialdemokraterne (S) een regering zonder
deelname van de DF vormden. De ruim
tien jaar durende sterke politieke positie
van de DF had echter haar sporen achtergelaten in de Deense politiek. Vooral
het immigratiebeleid is verscherpt; in
2004 werd het zelfs door de mensenrechtencommissaris 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 Denemarken 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 benadrukt een nationale identiteit en presenteert zich als behartiger van de nationale Deense cultuur en identiteit. De
christelijke waarden van het land zouden onverenigbaar zijn met de cultuur
van niet-westelijke landen. De DF ziet

vooral de islam als bedreiging. In haar
werkprogramma staat:
„Het is uitermate moeilijk gebleken
om vluchtelingen en immigranten
met een moslimachtergrond te integreren. […] Er is nergens in de
wereld een samenleving waar een
vreedzame integratie van moslims
in een andere cultuur mogelijk is geweest. 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 beschermen tegen het risico onder de voet
te worden gelopen.” 48 [Weglatingen
in het origineel]
Hiermee raakte ze de zenuw van de samenleving: 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 geïdentificeerd 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 Denemarken. 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 extreemrechtse netwerk. En er bestaan nog
andere banden tussen extreemrechtse
groepen en de DF. Het invloedrijke parlementslid 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 Krarup is een uitgesproken tegenstander
van immigratie en ziet vooral in de islam
een gevaar:

aan immigratievraagstukken. Zo stelde
Kjærsgaard:
„De socialezekerheidswetgeving is
achterhaald, want ze is toegesneden 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 mogelijk kinderen baart. De kinderbijslag
wordt misbruikt, zodat een immigrant enkel en alleen via zijn kinderen 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 extreemrechtse 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 extreemrechtse groepen en vele, ook Duitse,
rechts-extremisten gebruiken de naar

„Alle westerse landen zijn geïnfiltreerd 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
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verhouding milde Deense wetgeving
voor de vervaardiging en verspreiding
van muziek en andere producten. Ook
de partij Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (vert. Nationaal-Socialistische Beweging van Denemarken)
steekt in deze relatief open sfeer haar
doelstellingen niet onder stoelen of banken. Op haar homepage staat:
„De Nationaal-Socialistische Beweging van Denemarken (DNSB) is
een organisatie van Deense mannen en vrouwen die de nationaalsocialistische ideologie aanhangen,
omdat zij zich in hun wezen bedreigd voelen. […] Wij geloven niet
dat een nationaal-socialistische revolutie in een klein Noord-Europees
land tot stand kan komen zonder
een wereldwijde nationale wedergeboorte van de blanke mensheid.
Daarom werkt de DNSB met andere, 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 nationaalsocialistische beweging voort te
zetten en verder te ontwikkelen.”55

over Turkije staat. In een artikel voor
de krant Hurriyet uit 2011 geeft Messerschmidt zijn mening over de rol van
Turkije in Europa:

HET EUROPEES PARLEMENT
Denemarken
De DF behaalde bij de verkiezingen
voor het Europees Parlement 15,3 %
van de stemmen en deed het dus aanzienlijk beter dan in 2004 (6,8 %). Morten Messerschmidt en Anna Rosbach
kwamen in 2009 voor de DF in het Parlement. Rosbach verliet in maart 2011
de DF en sloot zich als onafhankelijk lid
aan bij de fractie „Europese Conservatieven en Hervormers” (ECR). Als reden
gaf zij op:

Morten Messerschmidt
*13 november 1980 in Frederikssund. Studie rechten aan de
Universiteit van Kopenhagen. Van
2005 tot 2009 lid van het nationale parlement. Sinds 2009 lid van
het Europees Parlement. Fractie
„Europa van Vrijheid en Democratie”. Commissies: juridische zaken
(plaatsvervanger), constitutionele
zaken (ondervoorzitter).

„After careful reflections on the
policies and rhetoric of my party, it
is clear to me that I no longer represent 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 temidden van de eurocrisis en beschouwt
de eenheidsmunt als een mislukking.
Hij is voorzitter van de Turkey Assessment Group binnen het Parlement, een
regelmatig plaatsvindende open discussieronde 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 niettemin over een debat dat kritisch tegen-
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„[…] [I]t is not my aim to oust Turkey
from the European House. On the
contrary, it is my firm belief that Europe and Turkey need each other as
„cousins”. Europe and Turkey are
neighbors, and a sound neighborhood should be built upon a foundation of mutual trust and understanding, thus aiming at diminishing
and closing the existing cultural and
political gap between Turkey and
Europe.”57

„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

Messerschmidts kritiek is vooral gericht
tegen de Turkse regering van Erdoğan,
die hij verwijt de pers- en meningsvrijheid in Turkije te beperken. Maar wat
schuilt er werkelijk achter zijn ogenschijnlijk voorzichtige woorden?
De zichzelf als realist en pragmaticus
beschrijvende Messerschmidt is bereid
om compromissen te sluiten om aan invloed te winnen.58 Geheel overeenkomstig deze strategische aanpak probeert
hij, onder het mom van een (deels perfect redelijke) kritiek op de Turkse politiek, in de praktijk - via politieke overredingskracht en compromisvoorstellen
- de toetreding van Turkije te verhinderen. Wat werkelijk achter de afwijzing
van een Turks lidmaatschap schuilgaat,
kondigde Messerschmidt al in 2006 in
een interview in het tijdschrift Frontpage
aan:
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Achter de façade van de schijnbaar zakelijke discussie in de Turkey Assessment Group schuilt een krachtig racisme
tegen moslims. In het bovengenoemde
interview stak hij zijn wereldbeeld bepaald niet onder stoelen of banken:
„It is well know that the Muslim immigrants are disproportional in representing crime records; that the
hate towards Jews is increasing in
Europe, because of these groups.
[…] In many European countries

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 regelingen 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 vakantiehuisjes weer terugrijden.”62
Uiteindelijk is het echter vooral de moslimimmigratie in Europa en Denemarken die de meeste schade zou berokkenen 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 Turkije tot de EU zou hij als ondervoorzitter
van de commissie constitutionele zaken
in het Europees Parlement stimuleren.63

LANDENRAPPORT:
VERENIGD KONINKRIJK
Districtenstelsel, 650 kiesdistricten
met elk één zetel. Onevenredig
kiessysteem. Wie de meeste stemmen verzamelt komt in het Parlement.
MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE SITUATIE IN HET VERENIGD KONINKRIJK
Na de Tweede Wereldoorlog waren
grote verkiezingssuccessen van extreemrechtse partijen in het Verenigd
Koninkrijk tot de jaren ’90 eerder een
uitzondering. Althans gedeeltelijke successen bij de regionale verkiezingen
behaalde onder andere de in 1960 opgerichte en zeven jaar later opgeheven
British National Party64 en het in 1967
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opgerichte maar vooral gemarginaliseerde National Front (NF). Zo ging in
1964 in het West-Londense district Southall 9,1 % van de stemmen naar de British National Party. Het NF had vooral
in de zeventiger jaren succes met immigratiethema’s en behaalde bij de regionale verkiezingen in individuele kiesdistricten tot 16 % van de stemmen. Tot op
de dag van vandaag roept deze partij
om het desnoods met geweld terugsturen 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, bijvoorbeeld 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 verkiezingssuccessen.65 In 1982 werd de uit delen van de
NF-leden bestaande British National
Party (BNP) heropgericht, opnieuw onder voorzitterschap van John Tyndall.
Vooral de conservatieve regeringspartij
onder Margaret Thatcher slaagde er in
de jaren ’80 de thema’s van de rechtsextremisten te kapen. Interne ruzies
verhinderden vervolgens grotere successen in het politieke debat.
In oktober 1990 noemde de Commission on Racism and Xenophobia (het
huidige FRA) van het Europees Parlement 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 partijvoorzitterschap van de BNP over van
Tyndall. Deze laatste had in de jaren
’90 steeds vaker de kritiek gekregen
dat aanvankelijke kleine verkiezingssuccessen niet verder uitgebouwd konden 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 breder kiezerspubliek aan te spreken, ook
al bleef zijn persoon nauw met het extreemrechtse spectrum verbonden. De
BNP stelt vooral niet-blanke immigranten verantwoordelijk voor het gebrek
aan arbeidsplaatsen en maatschappelijke problemen in het algemeen. Toen
op 26 mei 2001 in Oldham/Greater
Manchester etnische spanningen tot
gewelddadige botsingen tussen blanke
en Aziatische jongeren leidden, ageerde 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 gewelddadige botsingen plaatsvonden, profiteerde
de BNP met 11,3 % van de stemmen.
Ondanks de imagowijziging onder Griffin past de BNP net als voorheen in de
fascistische traditie. Tot een gerechte-
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lijke uitspraak van begin 2010 was het
partijlidmaatschap zelfs uitsluitend aan
blanken voorbehouden.
De BNP behaalde bij de laatste verkiezingen van 6 oktober 2010 voor het
Britse Lagerhuis 563.743 stemmen,
ofwel 1,9 %. Hiermee kon zij haar ambitieuze streefdoel van twee zetels niet
verwezenlijken. Toch heeft zij haar verkiezingsresultaat uit 2005 van 192.746
stemmen (0,7 %) nagenoeg verdrievoudigd. Ook al slaagde de partij er niet in
een zetel in het Lagerhuis te bemachtigen, heeft ze toch de trend van de
laatste jaren verder kunnen uitbouwen:
waar ze in 1992 maar zo’n 7.600 stemmen in de wacht wist te slepen, waren
dit er in 2001 al ruim 47.000. Deze groei
voor de democratische partij was voornamelijk te danken aan de hogere opkomst van 65,1 % (2005: 61,3 %). De
beste resultaten behaalde de BNP in
het district van partijvoorzitter Nick Griffin in Barking (Greater London): 14,8 %
van de stemmen. De BNP heeft vooral
veel succes bij lokale en regionale ver-
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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 laatste 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 verkiezingssucces.

HET EUROPEES PARLEMENT
Verenigd Koninkrijk

Nick Griffin

Andrew Brons

* 1 maart 1959 in Barnet. Afgestudeerd in rechten, MA (Hons.) aan
de Universiteit van Cambridge.
Sinds 1995 woordvoerder van de
British National Party (BNP). Sinds
1999 partijvoorzitter van de BNP.
Sinds 2009 lid van het Europees
Parlement. Niet-fractiegebonden.
Commissies: industrie, onderzoek
en energie (plaatsvervanger), milieubeheer, volksgezondheid en
voedselveiligheid (lid).

*16 juni 1947 in Londen. Studie
politieke wetenschappen aan de
Unversiteit van York. Docent aan
Harrogate College. Sinds 2009 lid
van het Europees Parlement. Nietfractiegebonden. Commissies: burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (plaatsvervanger),
constitutionele zaken (lid).

De BNP veroverde voor het eerst een
plaats in het Europees Parlement, en
meteen met twee mandaten (6,5 %).
Sindsdien vertegenwoordigen Nick Griffin 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 houding. De BNP stuurde tijdens de verkiezingscampagne haar medewerkers in
varkenskostuums de verkiezingspodia
op, waar zij zich in bankbiljetten wentelden alvorens onder de verkiezingsslogan „Punish the Pigs” door mensen
in felgekleurde jasjes afgerammeld te
worden.69 Haar slogan „British Jobs for
British Workers” sloeg in slechte economische tijden bij veel kiezers aan. Vooral in traditionele Labour-districten, waar
de Labour door het onkostenschandaal
in het Britse parlement verzwakt was,
deed de BNP het goed. De BNP is tegen de euro als Europese munt en zet
zich in voor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.
In het kader van een „Europa der Vaderlanden” roept ze om naast elkaar bestaande 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 overduidelijk:
„Mass alien immigration and suicidally low birthrate mean that the
White Race is poised on the brink of
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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 aanzetting tot rassenhaat. Over de aantijgingen 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 mixture of Allied wartime propaganda,
extremely profitable lie, and latter
witch-hysteria.”72
Griffin werd tot twee jaar gevangenisstraf 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 afschrikking boten met vluchtelingen uit
Noord-Afrika naar Europa te laten zinken. De reden hiervoor zou zijn zorg zijn
dat Europa door de „derde wereld” overspoeld zou worden. Na vragen van journalisten van de BBC verklaarde Griffin
dat men de vluchtelingen een reddingsboei zou kunnen toewerpen, zodat ze
niet zouden verdrinken en terug naar
Libië zouden kunnen zwemmen.
De beslissing van het Europees Parle-

ment om de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken (ook wel EU-mensenrechtenprijs 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-extremisten 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 wellintentioned, I feel that our public image may suffer considerable damage 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 voorzitter 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 differences in Man. The races of Man are
profoundly unequal in their characteristics, potential and abilities […]
We believe the gradual dismantlement of the Apartheid system over
the last 17 years to be retrograde ...
The alternative to Apartheid, multiracialism, envisages an extinction
of the White man.”75
Toen hij in 2009 geconfronteerd werd
met zijn eerdere levenswandel en vooral 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 september 2011 wordt evenwel duidelijk dat
Brons ook op ruim 60-jarige leeftijd allerminst afstand heeft genomen van zijn
racistische, antisemitische en xenofobe
ideeën uit het verleden. Enkele afgevaardigden 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:

[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 moslimimmigratie gehandeld en de aanslagen uit
zionistische motieven gepland. Brons
wil dus enerzijds de delegitimering van
racistische en xenofobe ideeën tegenspreken, maar tegelijkertijd wil hij zich

„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 […]
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van Breivik distantiëren en meer nog,
deze laatste impliciet brandmerken als
eigenlijke vijand van alle echte nationaal-socialisten. Breivik zou eigenlijk
in werkelijkheid een zionist zijn. Bijval
voor deze kritiek op het gedrag tijdens
de herdenkingsbijeenkomst in het plenum krijgen Brons en de BNP van de
Oostenrijkse FPÖ, de Franse FN en de
Partij voor Groot-Roemenië. Ook bij andere gelegenheden ontmoet men graag
andere rechts-populisten en rechts-extremisten. Vertegenwoordigers van de
BNP waren eveneens van de partij op
de reis naar het Yasukuni-schrijn in Tokio (zie Landenrapport Frankrijk).

LANDENRAPPORT: FRANKRIJK
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 overige kiesdistricten wordt een tweede
ronde gehouden met alle kandidaten 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.

MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE SITUATIE IN FRANKRIJK
In de Franse politiek was extreemrechts
na 1945 voor het merendeel gemarginaliseerd. Dit kwam door de trauma’s
van de Tweede Wereldoorlog, de er-
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varingen met het Vichy-regime en niet
in de laatste plaats de sterke aantrekkingskracht van het Gaullisme voor alle
nationalistische en patriottische stromingen. Desondanks kende ook Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog wel
gewelddadige extreemrechtse groeperingen en verkiezingssuccessen van
extreemrechtse partijen. In 1956 kwam
de Union de défense des commerçants
et artisans (UDCA) voor het eerst met
52 afgevaardigden, waaronder JeanMarie Le Pen, in de Nationale Vergadering. Kort daarop was deze partij
echter weer in de vergetelheid verdwenen. In 1969 werd de Ordre Nouveau
opgericht, een nationalistische beweging 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 werden 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 Vergadering 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 openbare orde, morele waarden en katholicisme. Verbale aanvallen tegen immigranten 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
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in 1984 op Europees niveau de doorbraak, 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 toenemende gevoel binnen de Franse bevolking 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 marktliberale ideeën, gecombineerd met de
thema’s binnenlandse veiligheid en
immigratie. Met betrekking tot Europa
werd een pro-Europese koers gevaren.79 Al in 1986 beschikte het FN in alle
22 regio’s van Frankrijk over eigen kandidaten en behaalde de partij ongeveer
10 % van de stemmen (137 van in totaal 1682 afgevaardigden). Het gevolg
was dat het FN in twaalf regio’s invloed
op de coalitievorming kon uitoefenen.
Strategische afspraken met de gevestigde 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 Vergadering. 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 resultaten bij de verkiezingen voor de Nationale 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

aan de coalitie deelnemen. In 1998 leverde het FN in totaal 275 regionale afgevaardigden. Thematisch corrigeerde
de partij begin jaren ’90 met het referendum over het Verdrag van Maastricht 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 kapitalistische ‚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 reden hiervoor was enerzijds de kwestie
van de strategische ideologie in vergelijking 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 opnieuw aan stemmen. Ook op regionaal
niveau moest de partij in absolute getallen verliezen incasseren. Bij de presidentsverkiezingen 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 veroverden 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.

cistische uitvallen tegen moslims en
Roma stemmen terug te winnen. Sarkozy baarde in 2010 opzien met zijn
Roma-beleid dat hem sympathie uit het
extreemrechtse kamp opleverde. Na
de gedwongen ontruiming van Romawoonkampen liet hij ruim 1.000 Roma
uitzetten.
In juni 2008 splitste de Nouvelle Droite
Populaire (NDP) en in september 2008

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 partij. Zij wil de partij een moderner imago
geven en vermijdt openlijk racistische
en antisemitische provocaties zoals onder 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 vijandigheid tegen moslims, tegen de EU,
het beginsel van een sterke nationale
staat en de voorrang „voor onze landgenoten” 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 populaire (UMP) en vooral voormalig president Nicolas Sarkozy probeerden met
nationalistische geluiden, een harde
binnenlandse veiligheidskoers en ra-
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de Nouvelle Droite Républicaine (NDR)
zich van het FN af. Terwijl de NDP vaak
openlijk extreemrechts, anti-Amerikaans en antisemitisch is, stelt de NDR
zich eerder pro-Amerikaans en economisch liberaal op.83 Beide partijen zijn
zelfs op individueel en gemeentelijk niveau gemarginaliseerd. Hetzelfde geldt
voor de Parti de la France (PDF), die
zich in 2009 afsplitste.

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 nietfractiegebondenen in het Parlement.

HET EUROPEES PARLEMENT
Frankrijk

Marine Le Pen
*5 augustus 1968 Neuilly-sur-Seine.
In 1990 universitair diploma (maîtrise) rechten. In 1991 universitair
diploma (DEA) strafrecht. In 1991
certificaat van bevoegdheid voor de
advocatuur. Van 1992 tot 1998 advocate in Parijs. Van 1998 tot 2004
directrice van de juridische dienst
van het Front National. Sinds 2003
ondervoorzitster van het Front National (FN). Van 1998 tot 2004 lid van
de regioraad Nord-Pas-de-Calais.
Van 2004 tot 2009 lid van de regioraad Île-de-France. Sinds 2004 lid
van het Europees Parlement. Nietfractiegebonden. Commissies: internationale handel (plaatsvervanger), werkgelegenheid en sociale
zaken (lid).

Bruno Gollnisch

Jean-Marie le Pen

*28 januari 1950 in Neuilly-surSeine. In 1971 en 1973 Diploma
Japans en Maleis-Indonesisch aan
het Instituut voor oosterse talen.
In 1973 Diploma politieke wetenschappen aan het Instituut voor
politieke studies van Parijs. In 1978
doctor in de rechten (Parijs). Sinds
1980 advocaat bij de balie van Parijs. Sinds 1981 Hoogleraar Japanse taal en cultuur aan de Universiteit 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 regioraad Rhône-Alpes. Van 1986 tot
1988 lid van de Nationale Vergadering voor het departement Rhône.
Sinds 1989 lid van het Europees
Parlement. Niet-fractiegebonden.
Commissies: begroting (plaatsvervanger), Vervoer en Toerisme (lid).

*20 juni 1928 in La Trinité-sur-Mer
(Morbihan). Universitair diploma
(licence) rechten. Diploma hoger
onderwijs (DES) politieke wetenschappen. Van 1963 en 1985 platenuitgever. 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 defensiebegroting van de Sénat de
la Communauté (orgaan van het
Franse koloniale rijk). Sinds 1984
(met onderbrekingen) lid van het
Europees Parlement. Niet-fractiegebonden. Commissies: landbouw
en plattelandsontwikkeling (plaatsvervanger), visserij (lid).
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Jean-Marie Le Pen is met een korte
onderbreking sinds 1984 lid van het
Parlement. Hij heeft verscheidene veroordelingen 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 veroordeeld voor de verklaring dat „wanneer 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 lichamelijk letsel, aanzetting tot rassenhaat, 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 aantijgingen 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 verklaringen. Hij onderhoudt nauwe contacten met gelijkgezinden. Onder zijn
leiding en op uitnodiging van de extreemrechtse, nationalistische Issuikaibeweging bezochten op 14 augustus
2010 vertegenwoordigers van de Hongaarse Jobbik, het Belgische Vlaams
Belang, de British National Party en de
Oostenrijkse FPÖ het Yasukuni-schrijn

„Er zijn weliswaar geen tanks of soldaten te zien, maar een bezetting is
het toch.”87

een interview, maar na een storm van
protest werd dit later weer afgezegd.
In reactie op de uitnodiging voor het
interview kondigde Marine de reactivering 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 antiislamitisch racisme. Daarom is het voor
haar, in tegenstelling tot haar vader, ook
mogelijk om de holocaust als de „ergste misdaad uit de geschiedenis” te bestempelen.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 akkoord van Schengen, en ageert tegen
de globalisering en tegen Amerikaanse
concerns.

De hieropvolgende klacht voor aanzetting tot rassenhaat is de prijs voor de
ondersteuning van diegenen in de partij 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 Europees 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 Parijs nodigde haar in maart 2011 uit voor

Bruno Gollnisch, die sinds 1989 in het
Europees Parlement zit, vertegenwoordigt de openlijk extreemrechtse vleugel
van de partij. Deze hoogleraar Japanse
taal en cultuur, die in de jaren ’80 doorbrak 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 jarenlange rechtsstrijd wegens ontkenning
van misdaden tegen de menselijkheid.
In 2004 had hij tijdens een persconferentie over het zogeheten rapport-

in Tokio. Daar worden alle gevallen Japanse militairen sinds 1868 herdacht.
De aanvalsoorlogen van Japan, de bezettingen en de vreselijkste oorlogsmisdaden 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 aanvaardbaar te zijn voor het meer ,burgerlijke’ electoraat, steekt ook zij haar
racistische ideologie niet onder stoelen
of banken. Zij vergeleek het islamitische straatgebed met de bezetting van
Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog:
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Rousso, dat de politieke standpunten
onder wetenschappers aan de universiteit Lyon III onderzocht, verklaard:
„ Geen enkele serieuze historicus
stelt zich volledig achter de conclusies van het proces van Neurenberg. Ik ben van oordeel dat de
discussie over het drama van de
concentratiekampen vrij moet blijven. 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 voorwaardelijke gevangenisstraf en een
geldboete veroordeeld. In 2009 werd
het vonnis vernietigd door het Hof van
Cassatie. Het doel van zulke verklaringen op de grens van het strafbare is het
creëren van ophef om steeds opnieuw
de eigen standpunten in de media te

51 LANDENRAPPORT: FRANKRIJK

kunnen verkondigen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit zijn opmerkingen over de
uitlatingen van Jean-Marie Le Pen over
de „ongelijkheid der rassen” en de enorme 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 bekritiseerde, verviel Gollnisch in typisch
extreemrechtse argumenten en viel hij
het Vaticaan openlijk aan:
„Laten de Roma zich op het Pietersplein vestigen […] dan praten we
wel verder.”92
Bruno Gollnisch nam eveneens deel
aan de reis naar het Yasukuni-schrijn in
Tokio.

LANDENRAPPORT:
GRIEKENLAND
Evenredige vertegenwoordiging.
Drempel van 3%.
MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE SITUATIE IN GRIEKENLAND
Na de politieke omwenteling in 1974
en de opheffing van de militaire dictatuur duikten ook weer extreemrechtse
partijen in het politieke spectrum op.
Zo ontstond in 1979 de Eniaio Ethnikistiko Kinima (ENEK; vert. Verenigde
Nationalistische Beweging), een partij
die echter tot haar ontbinding in 1989
nauwelijks een rol speelde in de verkiezingen. Eveneens in hoge mate parlementair 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 %
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van de stemmen bij elkaar kon schrapen 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 Europees 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 weliswaar steeds opnieuw publiciteit met
haar campagnes tegen immigranten,
maar ze kon al deze aandacht toch niet
in concreet verkiezingssucces omzetten. 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 Karatzaferis, die LAOS oprichtte in reactie
op zijn uitsluiting uit de liberaal-conservatieve partij Nea Dimokratia (ND; vert.
Nieuwe Democratie). Hij had geïnsinueerd dat een partijfunctionaris van de
ND homoseksueel was en een relatie
had met voormalig minister-president
Karamanlis.93 Karatzaferis, afgevaardigde in het Europees Parlement van
2004 tot 2007, kwam in het verleden
regelmatig in het nieuws met antisemitische 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, homoseksuelen of communisten.”94
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Over de terroristische aanslagen in september 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 vertaling van de „ Protocollen van de wijzen van Sion”, niets anders dan een
verzameling „fabeltjes van Auschwitz
en Dachau”.96 In een artikel in de partijkrant 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 joden:
„With a little effort it would be possible to include them [the Jews] in a
Society of Justice, solidarity and understanding. 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 Georgiadis, voormalig onderminister op

het ministerie van ontwikkeling, gelooft
dat ‚de joden’ de banken onder controle
hebben en nu proberen Griekenland te
veroveren, wat verhinderd moet worden.98 LAOS is een racistische, antisocialistische en antihomoseksuele partij.
Zij is gekant tegen globalisering en tegen een EU-lidmaatschap voor Turkije,
en vertegenwoordigt een etnisch nationalisme. Steeds opnieuw heeft de partij 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 veroverde in 2007 als eerste extreemrechtse 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 resultaat nog licht verbeteren tot 5,6 % en
vanaf 2011 was ze met vier ministeries
de op drie na sterkste fractie in de regering Papadimos. In februari 2012 trok
LAOS uit protest tegen de bezuinigingseisen vanwege de financiële crisis haar
steun aan de regering in. Bij de hieropvolgende verkiezingen haalde zij met
2,9 % net niet de drempel van 3 procent. Griekenland is door de Europese
financiële crisis en de bezuinigingseisen van de EU in een diepe economische 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 extreemrechtse partijen in Griekenland is de
openlijk neonazistische en racistische
Chrysi Avgi (CA; vert. Gouden Dageraad). In 1985 werd zij opgericht en
in 1993 als partij geregistreerd, en zij
ziet zichzelf duidelijk in een nationaalsocialistische traditie passen.100 Zij is
tegen de globalisering en vóór een „Europa 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 ontbonden en aan een Groot-Servisch Rijk
toegewezen moeten worden.101 Het nationalisme van de CA is katholiek-orthodox 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 orthodoxe 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 jongere had neergeschoten, braken in heel
Griekenland heftige rellen uit. Videoopnamen van de conflicten tonen grote
groepen vermomde rechts-extremisten
in de politierangen en bij aanvallen te-
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gen linkse jongeren.103 CA-aanhangers
waren eveneens betrokken bij de massale 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 parlement 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 behouden. Op gemeentelijk niveau had de
partij al veel langer succes: bij de gemeenteverkiezingen 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 verkiezingscampagne 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 socialistische 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 immigranten oppakken en in nieuw ingerichte
complexen in vreemdelingenbewaring
plaatsen, in afwachting van hun uitzetting. Spottend becommentarieerde de
CA deze hernieuwde interesse voor het
„buitenlanderprobleem”:
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„Wanneer wij in het Parlement komen, kan het gebeuren dat de gevestigde partijen de kappen van de
Ku Klux Klan aantrekken en op illegale immigranten gaan jagen”105
Net als in verscheidene andere Europese landen is het de CA dus gelukt
enkel en alleen door haar eerste verkiezingssuccessen de regering zozeer
onder druk te zetten dat deze haar beleid jegens immigranten verscherpt. In
plaats van de sociale en economische
redenen voor conflicten en criminaliteit
aan te pakken en de haat tegen immigranten 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-Griekse opmerkingen van de NPD naar aanleiding van de financiële hulp.106
In februari 2012 werd de rechts-populistische Anexartiti Ellines (ANEL; vert.
Onafhankelijke Grieken) opgericht. Zij
richt zich in de eerste plaats met antiDuitse gevoelens tegen de bezuinigingseisen in verband met de financiële
crisis.107 Bij de parlementsverkiezingen, kort na hun oprichting, behaalden
de Onafhankelijke Grieken 10,6 % van
de stemmen, waarmee zij de op drie na
sterkste fractie waren. Bij de verkiezingen in juni verloor ANEL echter weer
sterk; ze bleef steken op 7,5 % van de
stemmen.

HET EUROPEES PARLEMENT
Griekenland

Nikolaos Salavrakos

Niki Tzavela

*15 februari 1946 in Kalamata. Studie rechten. In 1971 advocaat en
juridisch adviseur ondernemingen.
In 2003 juridisch adviseur LAOS.
Sinds 2009 lid van het Europees
Parlement. Fractie „Europa van Vrijheid en Democratie”. Commissies:
visserij (plaatsvervanger), buitenlandse zaken (lid), verzoekschriften
(lid).

*30 juni 1947 in Lamia. Fractie „Europa 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. Vicevoorzitter van de Stichting voor Rehabilitatie van Albanezen van Griekse afkomst. Vicevoorzitter BoD
Intracom Telecom. vicevoorzitter
organisatiecomité Olympische Spelen Athene 2004 (OEOA). Vicevoorzitter Stichting Kokkalis. Uitvoerend
directeur belast met internationale
ontwikkeling van de ANTENNA TVgroep. Van 1994 tot 1996 lid van
het Griekse parlement voor Nea
Dimokratia. Lid van het internatio-
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nale bestuur (Dean’s Council) van
de Kennedy School of Government,
Harvard Universiteit, Boston, Massachusetts (1998-2009). Sinds
2004 erelid Arabisch Internationaal
Vrouwenforum. Beursstudent American Field Service, Eisenhower
Foundation, OESO en AdenauerStichting. Commissies: ontwikkelingssamenwerking (plaatsvervanger), 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 ondervoorzitter van de EFD. Zij was rapporteur 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 andere aspecten van schaliegas en -olie” en
zij stelde onlangs haar eerste ontwerp
voor in de Commissie industrie. Wat

57 LANDENRAPPORT: GRIEKENLAND

opvalt is dat Tzavela als vertegenwoordigster van een antisemitische en buitenlanderonvriendelijke partij tot nu toe
zonder al te grote problematisering van
haar politieke achtergrond in het Europees Parlement werkt. Zo spraken politici van andere partijen wel voortdurend
over de door Tzavela aangevoerde thematische 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 vertegenwoordigers van andere partijen
bezochten de door haar in april 2011
georganiseerde brunch met Phil Angelides, de voorzitter van de Amerikaanse
„Financial Crisis Inquiry Commission”
(FCIC). Deze had opdracht gekregen
om de oorzaken van de Europese financiële crisis te onderzoeken.110 Het geval
Tzavela getuigt van een sluipend normaliseringsproces met betrekking tot de
aanwezigheid van extreemrechtse partijen en vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Zij gebruikt het politieke kader die haar in het Parlement
geboden wordt. In zo’n tweeënhalf jaar
tijd heeft Tzavela ruim 580 parlementaire 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-

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 buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex).111 Hierin wordt
gesteld dat het budget voor Frontex fors
verhoogd moet worden om het agentschap 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 weinige zinvolle EU-agentschappen is, te
versterken, zou bijvoorbeeld het zogeheten Bureau voor de grondrechten gesloten kunnen worden, die
toch maar als enige taak heeft extreemlinks gesnuffel te bedrijven.”112
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Evenredige
vertegenwoordiging
volgens lijstenstelsel.
Drempel van 4%.
MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE SITUATIE IN ITALIË
In Italië werd in 1946 de neofascistische
Movimento Sociale Italiano (MSI; vert.
Italiaanse Sociale Beweging) opgericht.
Anders dan in de overige Europese landen had deze vanaf het begin succes bij
de verkiezingen en was zij in de Italiaanse
Kamer van Afgevaardigden vertegenwoordigd. De MSI werd opgericht door
fascisten en voormalige strijders van de
Italiaanse Sociale Republiek. In 1948 behaalde de MSI bij de verkiezingen voor
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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 pieken. 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 vertegenwoordigd.113 In het zuidelijk deel van
Italië behaalde de MSI wel 15 %. In de
partij zaten ook aanhangers van gewelddadige 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 neofascistische 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 verscheidene 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 radicale vleugel van de partij – was van 1979
tot zijn dood in 1988 lid van het Europees 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 hebben ondergaan werd de MSI geleidelijk
uit haar politieke isolement gehaald en
door de andere partijen geïntegreerd, ofschoon deze nog wel een zekere afstand

bewaarden.114 Na een korte regeringsdeelname tussen 1994 en 1995 met een
verkiezingscoalitie van MSI, Lega Nord
en de door mediaondernemer en miljardair Silvio Berlusconi opgerichte Forza
Italia, viel de MSI uiteen door onenigheden over de richting van de partij. In
1995 werden de Alleanza Nazionale (AN;
vert. Nationale Alliantie), een partij die
een meer gematigde nationaal-conservatieve koers volgde, en de neofascistische 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 Vrijheid), een sterk door Berlusconi beïnvloede partij.

In december 1989 was de regionalistische en rechts-populistische Lega Nord
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per l’indipendenza della Padania (vert.:
Noordse Liga voor de Onafhankelijkheid 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 NoordItalianen van een bijzondere etnische
afkomst zijn (Padanees nationalisme) en
als het ware superieur zijn aan de ZuidItalianen. Zuid-Italië en bovenal Rome
worden door hen als haard van corruptie
en criminaliteit gezien, waar het in het
Noorden verdiende geld wordt verkwanseld. Ze willen „de moloch van de Italiaanse centrale staat of die luie Zuid-Italianen” niet nog meer „geld in de mond
stoppen”.115 Het gevolg is dat het populistische partijprogramma naast kritiek op
de Europese Unie en een racistisch ingegeven afwijzing van immigratie, vooral
een Noord-Italiaans sociaal protectionisme bevat. Politiek zet de vooral regionaal
verankerde Lega zich in voor behoud van
de Noord-Italiaanse cultuur, taal en economie. 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 potentiële bouwgrond geleid worden om deze
grond in religieus opzicht te verontreinigen. Lega Nord is tegen de verdere overdracht 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
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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 regeringsdeelname onder de eerste regering van
Berlusconi in 1995 veroverde Lega Nord
in totaal vijf ministeries, inclusief het Ministerie 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-Berlusconi, tussen 2001 en 2006, en later
van 2008 tot 2011. Bij de nationale verkiezingen mikt ze vooral op de angst voor
buitenlandse overheersing en immigratie
en maakt hiertoe gebruik van ressentiment 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 waarop 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 overwinnend volk presenteren, want wij
zeiden jaren geleden al dat Europa,

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 vertegenwoordigers van de Lega, Mara Bizzotto en Mario Borghezio. Zij verspreidden het gerucht dat Duitsland de euro
al had opgegeven en in Zwitserland opnieuw D-marken had laten drukken.
De successen van de rechts-extremistische en rechts-populistische partijen en
hun normalisering in de dagelijkse politiek vonden plaats tegen de achtergrond
van de overgang van Italië van een klassiek emigratieland naar een immigratieland 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 immigranten. Geweld tegen immigranten en
Roma is in Italië geen uitzondering. Vooral leden van subculturen als het neofascistische 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

georganiseerde misdaad, corruptie
en witwassen (lid), Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (lid).

Mario Borghezio
*3 december 1947 in Torino. Voltooide rechtenstudie. In 1977 advocaat. Van 1994 tot 2004 Minister-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 Onafhankelijke Democraten in Europa (ADIE).
Sinds 2001 lid van het Europees
Parlement. Fractie „Europa van
Vrijheid en Democratie”. Commissies: Commissie interne markt en
consumentenbescherming (plaatsvervanger), Bijzondere Commissie
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Matteo Salvini
*9 maart 1973 in Milaan. In 1992
einddiploma gymnasium. Sinds
1997 journalist. In 1998 secretaris
Lega Nord, afd. Milaan. In 2007 vicesecretaris Lega Lombarda. Sinds
1993 gemeenteraadslid. In 2008 lid
Italiaanse Kamer van Afgevaardigden. Van 2004 tot 2006 lid van het
Europees Parlement. Fractie „Europa van Vrijheid en Democratie”.
Commissies: internationale handel
(plaatsvervanger), interne markt en
consumentenbescherming (lid).

ter en voorzitter vrijwilligersorganisatie ontwikkelingssamenwerking
COPAM Onlus. Grootofficier in de
„Orde van de Ster” (Roemenië), onderscheiding verleend voor politieke
en humanitaire verdiensten. Fractie
„Europa van Vrijheid en Democratie”. Commissies: industrie, onderzoek en energie (plaatsvervanger),
Subcommissie veiligheid en defensie (plaatsvervanger), buitenlandse
zaken (ondervoorzitter).
Fiorello Provera
*31 maart 1946 in Vigevano. Artsdiploma, opleiding tot kinderchirurg
aan de Universiteit Pavia. Eredoctoraat politieke wetenschappen van
de Universiteit Oradea, Roemenië.
Van 2004 tot 2009 Voorzitter provinciebestuur Sondrio. Van 1992
tot 1996 lid Italiaanse Kamer van
Afgevaardigden, In 1995 bijzonder
gezant van Kamer van Afgevaardigden 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 Senaatscommissie voor buitenlandse
zaken. Van 2001 tot 2006 rapporteur enquêtecommissie pedofilie en
kinderhandel van Parlementaire Assemblee Raad van Europa. Oprich-

Lorenzo Fontana
*10 april 1980 in Verona. Voltooide
universitaire studie politieke wetenschappen aan de Universiteit
Padua (2011). Sinds 2000 werkzaam bij Ente Fiera di Verona.(
management landbouwbeurs en
public relations). Sinds 2006 journalist en publicist voor het dagblad
La Padania. Sinds 2002 federaal
vicecoördinator van jongerenbeweging 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 Democratie”. Commissies: buitenlandse zaken (plaatsvervanger), burgerlijke
vrijheden, justitie en binnenlandse
zaken (plaatsvervanger), cultuur en
onderwijs (ondervoorzitter).
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Oreste Rossi

Mara Bizzotto

*24 maart 1964 in Alessandria. Van
1987 tot 1990 chemisch assistent bij
PPG Industries. Sinds 2000 journalist en publicist. 1984-1987 secretaris 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 hoofdbestuur Lega Nord Piemont . Van
1997 tot 2000 lid bondsraad Lega
Nord. Van 1993 tot 2001 woordvoerder van Lega Nord. Sinds 1990
lid gemeenteraad Alessandria. Van
1999 tot -2004 lid provincieraad
Alessandria. Van 2000 tot 2009 lid
regioraad Piemont. Sinds 2005 fractievoorzitter. In 2005 voorzitter regioraad Piemont. Van 1992 tot 2000
lid Italiaanse Kamer van Afgevaardigden. (Onder)voorzitter commissies voor onderhouden van vriendschapsbanden met parlementen
van andere landen. Sinds 2009 in
het Europees Parlement. Fractie
„Europa van Vrijheid en Democratie”. Commissies: interne markt en
consumentenbescherming (plaatsvervanger), milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (lid).

*3 juni 1972 in Bassano del Grappa
(VI). Einddiploma handelsschool
Luigi Einaudi in Bassano del Grappa. Partner bij twee accountantsbureaus (in Bassano del Grappa resp.
Cartigliano), thans zelfstandig werkzaam. Sinds 1993 lid Lega Nord.
Sinds 2005 politiek secretaris kiesdistrict 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 gemeenteraad Rosà (VI). wethouder
in eerste door Lega gedomineerd
gemeentebestuur in provincie Vicenza. In 1993, op 21-jarige leeftijd, jongste wethouder in de gehele
regio Veneto. Van 1997 tot 2004
fractieleider Lega Nord in gemeenteraad Rosà, Van 2004 tot 2009
fractieleider Lega in gemeenteraad
Tezze sul Brenta (prov. Vicenza). In
2000 lid regioraad Veneto. Herkozen als regioraadslid in 2005. Sinds
2009 lid van het Europees Parlement. Fractie „Europa van Vrijheid
en Democratie”. Commissies: vervoer en toerisme (plaatsvervanger),
verzoekschriften (plaatsvervanger),
werkgelegenheid en sociale zaken
(lid).
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Francesco Enrico Speroni

Claudio Morganti

*4 oktober 1946 in Busto Arsizio.
Voltooide universitaire studies politieke wetenschappen en rechten.
Van 1970 tot 1997 luchtvaarttechnicus. Van 1980 tot 1981 voorzitter
vereniging van luchtvaarttechnici.
Van 1991 tot 1994 voorzitter Lega
Lombarda. Gemeenteraadslid Albizzate (1987), Samarate (1988)
en Busto Arsizio (sinds 1990). Van
1993 tot 2011 voorzitter gemeentelijk 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 vertegenwoordiger van de Italiaanse
regering in de Europese Conventie.
Van 1994 tot 1995 en van 1996 tot
2000 lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
en van de WEU. Fractie „Europa
van Vrijheid en Democratie” (medevoorzitter). Commissies: werkgelegenheid en sociale zaken (plaatsvervanger), juridische zaken (lid).

*14 april 1973 in Prato. Fractie „Europa van Vrijheid en Democratie”.
Commissies: economische en monetaire zaken (plaatsvervanger),
begroting (lid).

Giancarlo Scottà
*11 april 1953 in Vittorio Veneto.
Fractie „Europa van Vrijheid en
Democratie”. Commissies: ontwikkelingssamenwerking (plaatsvervanger), milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(plaatsvervanger), regionale ontwikkeling (plaatsvervanger), landbouw
en plattelandsontwikkeling (lid).
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De Lega Nord behaalde bij de verkiezingen 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 campagne voor de Europese verkiezingen
draaide rond de persoon van Umberto
Bossi, het bekendste gezicht van de
Lega en in 2009 minister voor Institutionele Hervormingen in het Kabinet-Berlusconi. 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 echter op kostbare campagnes om de belangrijkste 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 gemeenschappelijke 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 leven 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, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste
Rossi, Mateo Salvini, Giancarlo Scotta
en Francesco Enrico Speroni de Lega
Nord in het Europees Parlement, als
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leden van de fractie „Europa van Vrijheid en Democratie”. Gemeten aan de
hoeveelheid parlementaire vragen aan
de Europese Commissie of de Raad nemen 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 afgevaardigden Borghezio, Provera en Salvini:
Mario Borghezio is sinds 2001 lid van
het Europees Parlement. Het voormalige lid van het Italiaanse parlement en
de voormalige staatssecretaris van justitie is al meerdere malen veroordeeld
voor racistisch gemotiveerde misdrijven
- onder andere wegens medeplichtigheid aan brandstichting. Het Italiaanse
hoogste gerechtshof achtte het bewezen dat Borghezio in het jaar 2000 samen met nog zes leden van Lega Nord
tenten van immigranten die in Turijn
onder een brug sliepen, in brand hadden gestoken.123 Borghezio sprak in een
plenair debat in april 2011 over de migratiestromen uit Noord-Afrika naar Europa, 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 opmerkingen over de aanslagen van juli 2011 in
Oslo. Borghezio haalde de kranten door
te verkondigen:

„Veel ideeën van Anders Behring
Breivik zijn goed, sommige zelfs
zeer goed. Hij werd gewoon gebruikt. Het is de schuld van de buitenlanderinvasie dat zijn ideeën uiteindelijk 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 antwoord, in de stijl van de Tempeliers,
op de overvloed van globalistische
ideeën, is inmiddels al een gemeenschappelijke erfenis van de Europeanen”.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 Parlement en ondervoorzitter van de Commissie buitenlandse zaken. Hij maakt
zich sterk voor de invoering van een
Europees beleid inzake het beheer van
migratie dat „maatregelen inzake ontwikkelingssamenwerking [zou] moeten
combineren met een globalere politieke visie waarin aspecten zoals veiligheid, regionale samenwerking, bilaterale 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

instabiele omstandigheden” geformuleerde 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 vertegenwoordigers van rechts-populistische partijen
het beleid van het Europees Parlement
trachten te beïnvloeden en zich hierbij
als serieuze en gevestigde politici voordoen. Provera is verantwoordelijk voor
talrijke voorstellen en vragen op het gebied 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 gedegradeerd tot een massa consumenten, een
stuwende kracht achter het vernietigende kapitalistische proces dat van de EU
uitgaat.128 Initiatieven van de Lega worden ook regelmatig door vertegenwoordigers van andere partijen gesteund. Zo
stelde Provera eind 2009 voor om ter
nagedachtenis van de bij protesten in
Iran gedode Neda Agha-Soltan een meterslang plakkaat met haar foto buiten
het Parlementsgebouw te hangen. Hoewel dit initiatief het uiteindelijk niet haalde, werd het onder andere gesteund
door parlementsleden Hans-Gert Pöttering (CDU, voormalig Parlementsvoorzitter en voorzitter van de Konrad
Adenauer Stichting), Guy Verhofstadt
(Open Vlaamse Liberalen en Democraten, voormalig minister-president van
België), Adrian Severin (Partidul Social
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Democrat, voormalig Minister van buitenlandse zaken Roemenië), Alexander
Alvaro (FDP) en Morten Messerschmidt
(Dansk Folkeparti). Een kritisch debat
over de voorsteller en diens lidmaatschap van een partij die steeds opnieuw
in het nieuws is met racistische uitingen
en die een kruisvaart voert tegen immigranten 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 Europees Parlement. Salvini maakt zich
voortdurend schuldig aan racistische
en populistische opmerkingen. Zo verklaarde 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 mogelijke moslimterreuraanslagen belachelijk
was om mensen toe te staan gesluierd
rond te lopen.129 In 2009 wilde hij als
fractieleider van de Lega in de gemeenteraad van Milaan dat er in de stad spe-
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ciale metrotreinstellen zouden komen
voor Milanezen en vrouwen:
„Ik heb aan het lokale verkeersbedrijf geschreven om de eerste twee
wagons van de metro te laten reserveren voor vrouwen, die zich
vanwege de slechte manieren van
veel buitenlanders niet veilig voelen. 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 „ijzeren vuist”:
„Wat we nu nodig hebben zijn controles en uitzettingen – huis voor
huis, verdieping voor verdieping.”131

LANDENRAPPORT:
NEDERLAND
Zuivere evenredige vertegenwoordiging. Geen kiesdistricten. Het
aantal stemmen per partij bepaalt
de zetelverdeling in het Parlement.
Drempel van 0,67 %.
MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE SITUATIE IN NEDERLAND
Nederland gold lange tijd als liberaal en
tolerant. Extreemrechtse partijen richtten zich hier na de Tweede Wereldoorlog
vooral op het verdedigen van collaborateurs en verheerlijken van het Derde
Rijk. Maatschappelijk waren zij echter
geïsoleerd en zij hadden geen noemenswaardige invloed op de politieke besluit-
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vorming. Net zoals in andere Europese
landen werden vanaf de jaren ’70 de
eerste verkiezingssuccessen van extreemrechtse partijen opgetekend. Deze
trend van toenemend electoraal succes
en versterking van de subculturele extreemrechtse milieus zette zich voort in
de jaren ’80, en eind jaren ’90 behaalden ook rechts-populistische actoren hun
eerste successen. De Nederlandse politiek 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 immigratie- 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 overschrijding 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-populistische partijen volkomen is afgebrokkeld.
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Een van de grootste verkiezingssuccessen 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 stemmen: een winst van ruim 9 % ten opzichte van de verkiezingen in 2006. De
rechts-liberale Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie (VVD) en het christendemocratische
Christen-Democratisch
Appèl (CDA) kwamen een door de PVV
gedoogde coalitie overeen. PVV-voorzitter Geert Wilders slaagde erin in ruil voor
dit gedogen een aantal concessies af te
dwingen. Zo zouden bijvoorbeeld drastische 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 regering uitvallen ofwel zichzelf als deel van
de regering en dus als „maker” voorstellen. 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 rechtspopulistisch gedachtengoed drong hierdoor 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

anderen de ontstane rechts-populistische
leemte op te vullen als onbestreden leidende 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 islamitische landen en beschuldigde onlangs
bij een bezoek aan Berlijn Bondskanselier
Merkel (CDU) van nalatigheid met betrekking 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 politicus, 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 problemen negeren of zelfs bevorderen. Wilders ideeën staan bol van autoritaire en
antipluralistische ideeën, racistische stereotypen en vijandbeelden. Hij construeert een Nederlandse volksidentiteit en
ontzegt tegelijkertijd delen van de bevolking deze identiteit. Als enig partijlid
van de PVV heeft Wilders de partij volledig 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 worden 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 zogeheten „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 opgerichte partij „Die Freiheit” en de burgerbeweging „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 „International 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 Islamization of America” (SIOA). SIOA besprak het optreden van Wilders later:

angst aanwakkerende criminaliteits- en
veiligheidsdiscussies dankbaar door de
media worden opgepikt en op citaten
worden uitgemolken.
De openlijk nationalistische, antisemitische en racistische Nederlandse Volksunie, vergelijkbaar met de Duitse NPD,
heeft geen invloed op het politieke besluitvormingsproces binnen het nationale
parlement. Desondanks is het een smeltkroes van allerhande neonazi’s. Deze
partij biedt het hen een bewegings- en
communicatieinfrastructuur en onderhoudt nauwe contacten met verscheidene rechts-extremisten in andere landen,
waaronder ook Duitsland.
Subcultureel waren extreemrechts en racistisch gedrag en gedachtengoed in Nederland tot de tachtiger jaren nog slechts

„But the highlights included Geert Wilders, who was greeted as
the great hero that he is, and spoke 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 Engeland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland,
Noorwegen, Polen, Roemenië, Rusland
en Zweden. Men kent en waardeert elkaar. Zijn opkomst dankt Wilders ook aan
de media. Hij kan zich met zijn handelingen of verklaringen krachtig in de media
presenteren en erop vertrouwen dat zijn
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een randprobleem van enkele weinige,
maar wel gewelddadige, rechts-extremisten. Tegenwoordig zijn bijvoorbeeld
rechts-extremisten georganiseerd in het
„Aktiefront Nationale Socialisten” (ANS)
of de internationaal actieve en in Duitsland verboden organisatie „Blood and
Honour”. Naast een groot aantal andere
kleine extreemrechtse groepen en personen is het „Blood and Honour” netwerk een van de grootste en actiefste in
Nederland, met goede contacten in het
buitenland. Daarnaast spelen de laatste
jaren ook de zogeheten „Lonsdale-jongeren” een rol bij ruzies tussen bevolkingsgroepen. Veel leden van deze subculturele scene zijn xenofoob, racistisch
en extreemrechts. Veel van hen belanden
na enkele jaren bij de groep „Blood and
Honour”.136

HET EUROPEES PARLEMENT
Nederland

Lucas Hartong

Barry Madlener

Laurence J.A.J. Stassen

Auke Zijlstra

*24 mei 1963 in Dordrecht. In 1992
Bachelor of Public Relations. In
2006 Bachelor of Theology. Zelfstandig columnist/publicist voor
diverse magazines en kranten. In
2006 Kandidaat Tweede Kamer
namens PVV. Sinds 2010 Bondsraadslid ANWB. Sinds 2009 beleidsmedewerker) PVV-fractie in het
Europees Parlement. Sinds 2010
lid van het Europees Parlement
voor de PVV. Niet-fractiegebonden.
Commissies:
begrotingscontrole
(plaatsvervanger), begroting (lid).

*6 januari 1969 in Leiden. Van 1990
tot 2005 makelaar en taxateur. Van
2006 tot 2009 lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Sinds
2009 lid van het Europees Parlement. Niet-fractiegebonden. Sinds
de Nederlandse parlementsverkiezingen in 2012 opnieuw nationaal
afgevaardigde.

*8 februari 1971 in Sittard. Van
1988 tot 1991 Europese Universiteit Antwerpen. Van 1991 tot 1995
Steenfabriek Nuth B.V. (familiebedrijf), van 1999 tot 2008 freelance
presentatrice TV-Limburg . Sinds
2009 lid van het Europees Parlement. Niet-fractiegebonden. Commissies: industrie, onderzoek en
energie (plaatsvervanger), buitenlandse zaken (lid).

*1 november 1964 in Joure. Studie economische wetenschappen
in Groningen, Drs. economische
wetenschappen. In 1991 projectleider ICT, British American Tobacco.
In 2003 beleidsmedewerker op het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Sinds 2011
lid van het Europees Parlement.
Niet-fractiegebonden. Commissies:
economische en monetaire zaken
(plaatsvervanger), burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (lid).
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Een van de grootste rechts-populistische winnaars bij de Europese verkiezingen van 2009 was de Partij voor de
Vrijheid van Geert Wilders, die vanuit
het niets 17 % van de Nederlandse
stemmen binnenhaalde. Hiermee konden vier afgevaardigden naar Brussel
gezonden worden: Lucas Hartong, Barry Madlener, Laurence Stassen en Daniël van der Stoep vertegenwoordigen
sinds de laatste verkiezingen de PVV
als niet-fractiegebondenen in het Europees Parlement. Van der Stoep trok
zich wegens rijden onder invloed per 1
september 2011 terug. Daarvoor haalde
hij het nieuws door via Twitter zijn parlementair assistent te ontslaan. Auke
Zijlstra, die voorheen werkzaam was bij
het Nederlandse Ministerie van binnenlandse zaken, volgde hem op in het Parlement. 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 echter niet meer bij de PVV-delegatie aan,
maar is voortaan een onafhankelijk,
niet-fractiegebonden afgevaardigde.
PVV maakte campagne voor het Europees Parlement met de slogan „Voor
Nederland” en richtte haar pijlen in de
eerste plaats op een vermeende dreigende 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 eenwording en een terugkeer naar een zuivere
economische en monetaire unie. Verder

sprak hij zich uit voor een beëindiging
van het lidmaatschap van Roemenië en
Bulgarije en distantieerde hij zich tegelijkertijd van het Franse Front National
en de Roemeense Tudor-partij, die als
extreemrechts werden afgedaan.137
Zoals gezegd doen zulke verbale distantiëringen niets af aan de feitelijke
persoonlijke, ideologische en structurele banden. Ze zijn zuiver en alleen bedoeld als reclame, om de PVV als verkiezingsalternatief uit de taboesfeer te
halen. De afgevaardigden van de PVV
in het Europees Parlement nomineerden Geert Wilders voor de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken (ook
wel EU-mensenrechtenprijs genoemd)
en vroegen de afgevaardigden van andere partijen tevergeefs om steun.
Binnen de parlementaire werkzaamheden vallen de vertegenwoordigers van
de PVV altijd weer op met ongepaste en
racistisch getinte vragen aan de Parlementsvoorzitter, de Europese Commissie en de Raad. In april 2011 stelde Van
der Stoep in het plenum indirect dat het
een goede zaak zou zijn om vluchtelingen 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 willing to state that the EU has accepted into its ranks too many poor, corrupt countries which have a crime
problem? When will the Commission decide that enough is enough

LANDENRAPPORT: NEDERLAND 76

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”-delegatie en de Iraanse president Ahmadinejad 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 toetreding van Turkije tot de EU tekeer te
gaan:141
„[…] Het binnenlaten van deze wolven in schaapskleren is een treurig
dieptepunt in de kansloze onderhandelingen die momenteel gevoerd worden. De onderhandelingen
dienen definitief te worden gestaakt
en de commissie moet dit zotte plan
intrekken.” (Barry Madlener)
„ Erdogan heeft zijn masker afgeworpen en zich de afgelopen maanden als een ordinaire oorlogshitser
gedragen. Uit het antwoord van de
EU blijkt dat de Europese commissie haar verstand heeft verloren
door het islamitische paard van
Troje nu al binnen te halen en de
Turken mee te laten schrijven aan
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EU-wetgeving die ook voor Nederland 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 totaal 63 nationale deskundigen uit nietEU-landen werkzaam. Nationale deskundigen kunnen voor maximaal vier
jaar bij de Commissie blijven en hun bezoldigingen 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 gemakkelijk beschikbaar is.”142
Deze GND’s kunnen geen midden- of
hogere managementfuncties waarnemen, 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. Integendeel, 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 betrokken te worden bij de Europese besluitvormingspocessen (Europa van
twee snelheden).

LANDENRAPPORT:
OOSTENRIJK
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 SITUATIE IN OOSTENRIJK
Een maatschappelijk debat na 1945
over de rol van Oostenrijk in het nationaal-socialisme en zijn aandeel in de
holocaust bleef, ondanks een officieel
„ontnazificeringsbeleid” van de geallieerden, grotendeels uit. Ongeveer een
derde van de Oostenrijkers was actief
betrokken bij het NS-regime.143 Hoewel de heroprichting van de NSDAP
en soortgelijke organisaties werd verboden, 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 voormalige 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 omgedoopt 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 sympathiseerde, legden de ÖVP en de SPÖ
bij de naoorlogse verkiezingscampagnes niet al teveel nadruk op de daderrol van Oostenrijk, om geen potentiële
kiezers af te schrikken.144 In het naoorlogse openbaar leven stond zowel bij
de eigen bevolking als bij andere landen het beeld van Oostenrijk als eerste
slachtoffer van de nationaalsocialisten
(de zogeheten slachtoffermythe) centraal. In 1954 werd de Kameradschaft
IV der Waffen-SS (K IV) opgericht, bestaande uit voormalige leden van de
Waffen-SS en hun nabestaanden, die
tot op de dag van vandaag overduidelijke extreemrechtse standpunten inneemt. Wegens interne ruzies en geschillen 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 brigadegeneraal 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 geven, om aantrekkelijk te worden voor
grotere groepen kiezers. Deze liberaliseringskoers leidde uiteindelijk tot
enkele uittredingen uit de FPÖ en de
oprichting van de Nationaldemokratischen Partei (NDP; verboden in 1988).
Weliswaar behaalde de FPÖ begin jaren ’60 bij de verkiezingen 7-8 % van
de stemmen, maar vanaf 1966 tot 1983
bleef zij meestal rond de 5,5 en 6 % steken. 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 keerpunt was de voornamelijk door rechtsextremistische studentenverenigingen
(Bürschenschafler) afgedwongen overname van het partijvoorzitterschap door
Jörg Haider. Voortaan kon de FPÖ haar
goedkeuring van het publiek bij de verkiezingen 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
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nam zij als tweede partij in het parlement
aan de regering deel in een coalitie met
de ÖVP, en kon zij de vicekanselier leveren. 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 programma 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 algemene successen drukten zich tevens
uit in de ledenstatistiek: waar de partij in
1986 nog zo’n 37.000 leden telde, waren dit er in 2000 al 53.000.146 Haider
ageerde in zijn verkiezingscampagnes
tegen „buitenlanders”, loofde het „decente tewerkstellingsbeleid” van het
Derde Rijk en sympathiseerde openlijk
met misdadige organisaties van de nazi’s. Zo sprak hij in 1995 ten overstaan
van voormalige leden van de WaffenSS in Krumpendorf:
„Het is goed dat er in de wereld nog
fatsoenlijke mensen zijn met karakter, die ook bij de grootste tegenwind voor hun overtuiging opkomen
en deze overtuiging tot op heden
trouw zijn gebleven.”
Haider trad in 2000 terug als voorzitter. Interne geschillen binnen de FPÖ
(de zogeheten „Knittelfelder Putsch”)
leidden tot het verbreken van de regeringscoalitie in 2002. Bij de nieuwe verkiezingen behaalde de FPÖ nog maar
10 % van de stemmen (18 mandaten
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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 voornamelijk op aandringen van Haider de
partij Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ)
opgericht, waarvan hij het voorzitterschap 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 stemmen. 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 Duitsnationale 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 buitenlanders” (voornamelijk moslims). De FPÖ
en de BZÖ bewegen zich met hun racistische verkiezingscampagnes en verbale misstappen als rechts-populisten
in een „grijze zone van extreemrechts”.
Met name de verhoudingsgewijs vele
regeringsdeelnames hebben hierbij hun
sporen in de dagelijkse politiek achtergelaten, zoals politiek wetenschapper
Pelinka onderstreept:
„But the government institutions are
not really able to take care of the
gray zone – because certain ele-

ments of the gray zone have become intermingled with the government. This is a result of alliances,
but also the consequence of electoral 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 verwante studentenorganisatie Ring Freiheitlicher Studenten haalt regelmatig
de kranten met extreemrechtse activiteiten. Veel FPÖ-functionarissen zijn lid
van extreemrechtse studentenverenigingen.149

HET EUROPEES PARLEMENT
Oostenrijk

Franz Obermayer

Andreas Mölzer

*25 mei 1952 in Linz. Sinds 2009
lid van het Europees Parlement.
Niet-fractiegebonden. Commissies:
werkgelegenheid en sociale zaken
(plaatsvervanger), Commissie interne markt en consumentenbescherming .

*2 december 1952 in Leoben.
Studie rechten, geschiedenis en
volkenkunde. Van 1979 tot 1981
assistent aan instituten voor rechtsgeschiedenis. Hoofdredacteur van
de „Kärntner Nachrichten” (19821990). Sinds 1990 zaakvoerende
vennoot van het Institut für Sozialpolitische Studien/Edition K3,
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Verlags- und Beratungs-GmbH.
Medewerker voor algemene vraagstukken bij de FPÖ (1991-1994).
Voorzitter van de Freiheitliche Akademie (1991-1994). Van 1991 tot
1994 lid Oostenrijkse Bondsraad.
Sinds 1997 hoofdredacteur en uitgever van het weekblad „Zur Zeit”.
Columnist van de „Presse” en de
„Neue Kronen Zeitung”. Van 1999
tot 2002 hoofd dienst culturele aangelegenheden van de deelstaat
Karinthië. Boekauteur. Sinds 2004
lid van het Europees Parlement.
Niet-fractiegebonden. Commissies:
constitutionele zaken (plaatsvervanger), buitenlandse zaken (lid).
De FPÖ behaalde bij de verkiezingen
voor het Europees Parlement 13,1 %
van de Oostenrijkse stemmen. Andreas
Mölzer en Franz Obermayr zijn sindsdien als niet-fractiegebondenen in het
Parlement vertegenwoordigd. De verkiezingscampagne stond in het teken
van slogans als „Echte volksvertegenwoordigers, geen Europese verraders”,
„Onze koers is duidelijk: het Avondland 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 stemmenaantal in vergelijking met 2004 niettemin meer dan verdubbelen.
Mölzer behoort tot de Duits-nationale
vleugel van de FPÖ. Hij is sinds 2004
afgevaardigde van het Europees Par-
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lement. Hij is mede-uitgever en redacteur 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 meerdere boeken, schrijft regelmatig krantencolumns en was betrokken bij verscheidene filmproducties. In 1987 werd
hij wegens verspreiding van nazigedachtengoed in zijn functie als hoofdredacteur van de „Kärntner Nachrichten”
in een administratieve strafprocedure
veroordeeld tot een geldboete. Mölzer,
de „motor achter de Eurorechtse ideologie”151, onderhoudt nauwe contacten
met andere rechts-populistische en
rechts-extremistische partijen in Europa. Hij organiseerde internationale
congressen met vertegenwoordigers
van rechts-extremistische en rechtspopulistische partijen, was in 2007 een
van de oprichters van de fractie „Identiteit, 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 Auschwitz in te stemmen met een resolutie van het Europees Parlement tegen
antisemitisme en vreemdelingenhaat.
Hij rechtvaardigde zijn afwijzing met het
argument dat het huidige Oostenrijk niet
verantwoordelijk was voor deze misdaden.153 De FPÖ ondertekent in het Europees Parlement gemeenschappelijke
verklaringen en vragen aan de Voorzitter met afgevaardigden van het Franse
Front National, de British National Party
en de Partij voor Groot-Roemenië. Ze

schrikt er niet voor terug om met vertegenwoordigers van de harde kern van
het extreemrechtse spectrum samen te
werken, zoals de BNP. Mölzer onderhoudt ook nauwe contacten met Duitse
extreemrechtse en rechts-populistische
groepen.
Voor de zelfverklaarde ,Burschenschaftler’ Mölzer is de westerse wereld
in een verdedigingsoorlog met de islam
verwikkeld. De politiek-maatschappelijke structuur van de westerse landen
moet worden verdedigd. Hetzelfde geldt
wanneer hij de vluchtelingenstromen
over de Middellandse Zee richting Europa een zorgvuldig gestuurd proces
noemt: de vluchtelingen voeren volgens hem een Heilige Oorlog voor de
islam, die door de hoogste religieusideologische instanties en de nationale
machthebbers strategisch gepland, ondersteund en met bijbehorende logistiek uitgevoerd en gepromoot wordt.154
Doel hiervan zou de reeds in volle gang
zijnde ‚omvolking’ zijn: de poging om
in de Europese bevolking een moslimmeerderheid tot stand te brengen. Mölzer 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 actiefste afgevaardigden in het Parlement.
In tegenstelling tot zijn Nederlandse collega’s van de PVV blijft hij evenwel altijd
zakelijk van toon en laat hij zich ideologisch niet opwinden. Mölzer was een
van de deelnemers aan de reis naar het
Yasukuni-schrijn (zie Landenrapport
Frankrijk).

Franz Obermayr is sinds 2009 lid van
het Europees Parlement. Op 8 mei
2002, toen Obermayr nog loco-burgemeester van Linz was, was hij een van
de sprekers op de „Dodenherdenking”
in Wenen, waar grote groepen rechtsextremisten en extreemrechtse ,Burschenschaftler’ de gevallen soldaten uit
de Tweede Wereldoorlog herdachten.155
De in de „Wiener Korporationsring” verenigde groepen, die op dat moment
onder voorzitterschap stonden van
de extreemrechtse en revisionistische
studentenvereniging „Burschenschaft
Olympia”, komen elk jaar op deze datum bijeen om de „totale nederlaag” van
de Tweede Wereldoorlog te betreuren.
„Olympia” omschreef in haar „herdenkingspublicatie” voor 8 mei het verbod
op ontkenning van de holocaust als een
„terugval naar een lang verdwenen gedachte tijd van geestelijke onvrijheid”.
En verderop staat:
„Wanneer een Duitser over individuele ‚gevoelige’ vraagstukken uit
de geschiedenis slechts mag denken en spreken in de door de hersenspoelers en hun Duitse helpers
uitgestippelde banen, dan is overduidelijk de vrijheid van meningsuiting in het geding, en dus ook de
vrijheid om wetenschap te bedrijven
en bijbehorende doctrines uit te dragen.”156

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 vieren, zullen wij met onze eredienst
op dezelfde dag de nationale weerstand naar het volk dragen!”157
Naast Obermayr namen nog andere
FPÖ-afgevaardigden aan het evenement deel, onder wie H. C. Strache en
Jörg Haider. Obermayr trekt in het Europees Parlement vooral tegen vluchtelingen en asielzoekers van leer, en tegen
de Europese Unie in het geheel. Zo becommentarieerde 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:

Ook in de Duitse extreemrechtse scene
wordt rond 8 mei gemobiliseerd:
„De grote strijd om de vrijheid van
ons volk eindigde met de capitula-
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„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 rechtspopulistisch gevecht om het electoraat
verzwegen. De beslissing van het gerechtshof om mensen zonder papieren de mogelijkheid te bieden binnen
een bepaalde termijn vrijwillig het land
te verlaten zonder gevangenisstraf of
geldboete, wordt door de FPÖ afgedaan als populistische maatregel.
Op grond van de inwerkingtreding van
het Verdrag van Lissabon is sinds december 2011 ook een afgevaardigde
van de BZÖ, Ewald Stadler, tot het Europees Parlement toegetreden.

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 populariteit van de PUNR gestaag. Sinds de
verkiezingen van 2000 is de partij niet
meer in het parlement vertegenwoordigd en uiteindelijk ging ze begin 2006
in de Conservatieve Partij (PC) op.

LANDENRAPPORT: ROEMENIË
Evenredige vertegenwoordiging.
Drempel van 5 %.
Gesellschaftliche und politische
Situation in Rumänien
Na het einde van het Ceausescu-tijdperk en de politieke en maatschappelijke veranderingen van 1989 werden
ook in Roemenië weer extreemrechtse
en ultranationalistische groepen en
partijen gevormd. De ultranationalistische en anti-Hongaarse Partij van
Roemeense Nationale Eenheid (PUNR)
werd in mei 1990 opgericht en was in
de jaren daarop de belangrijkste ex-
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De tot nu toe succesvolste extreemrechtse partij is de in 1991 opgerichte
Partidul România Mare (PRM; vert. Partij voor een Groot Roemenië). De uit het
gelijknamige tijdschrift voortgekomen
PRM is nauw verbonden met haar voorzitter 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 presidentskandidaat. Het belangrijkste doel van de PRM
is het herstel van een Groot Roemenië.
Tot haar vijandbeelden behoren Hongaren, 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 presidentsverkiezingen in 2000. Met 21 % (senaat) en
19,5 % (parlement) van de stemmen
werd ze de tweede partij in het parlement. Bij de presidentsverkiezingen be-
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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 gevechten met de politie.160
Sinds dit hoogtepunt is het verkiezingssucces de jaren daarop duidelijk afgenomen. Op het ogenblik is de PRM
niet in het nationale parlement vertegenwoordigd. Noemenswaardig zijn de
contacten met extreemrechtse organisaties als de „Liga Marshall Antonescu”
(LMA), een in 1990 opgerichte organisatie die zich inzet voor de rehabilitatie
van Ion Antonescu. In Antonescu’s regeringstijd (1940 – 1944) werden minstens 150.000 joden en tienduizenden
Roma gedood. Andere ultranationalistische partijen zoals de Partidul Noua
Generaţie (PNG, vert. Partij van de
Nieuwe Generatie), opgericht in 2000,
hebben geen noemenswaardige parlementaire invloed in Roemenië. Desondanks werd de partijvoorzitter van de
PNG George Becali in 2009 verkozen in
het Europees Parlement (zie hieronder).
De PNG nam in de verkiezingscampagne een slogan over van de fascistische
en antisemitische „IJzeren Garde” uit de
jaren ’30 en ’40.161

Daarnaast zijn er nog enkele niet-partijgebonden organisaties, zoals de ultranationalistische „Noua Dreaptă” (ND;
vert. Nieuw Rechts), die zich positief uitlaten over de IJzeren Garde en die nauwe contacten met de Duitse NPD hebben. De ND propageert het herstel van
Groot Roemenië en ageert tegen homoseksuelen, Roma en joden. Zo staat in
een programmatekst van de ND:
„Wij zijn getuigen van een nieuw
ontwaken. Wij willen geen Romataal meer horen en geen gebogen
neuzen en blauwe lippen meer
zien”162
Uit dit milieu komt het ook steeds opnieuw tot gewelddadige aanvallen, zoals op de Gay Pride Parade in Boekarest.
In de Roemeense politiek en samenleving na 1989 werd de rol van Roemenië
in de holocaust nauwelijks onderzocht.
In 1991 werd in het parlement nog een
minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Antonescu. Pas na het werk van
de internationale commissie die onderzoek deed naar de betrokkenheid van
Roemenië bij de holocaust (commissieWiesel), 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 Roemenië aan het Duitse offensief tegen
Rusland in 1941163; in maart 2012 beweerde Dana Sova, senator en woordvoerder 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 Roemeense rechts-extremisten met het bedrijfsleven:
„The most important sources of ultra-nationalist funding are the businesses of nationalists, who control
financial, economic, and commercial activities directly benefiting from
the high level of corruption.”165
De thema’s van de Roemeense rechtsextremisten zijn vooral anti-Hongaarse
en anti-zigeunergevoelens, revisionistische nationalistische nostalgie en de
heropleving van extreemrechtse politieke tradities van tussen de twee wereldoorlogen, zoals de IJzeren Garde.166
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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 presidentsverkiezingen. In 2007 kandidaat
bij de lokale verkiezingen voor de
Nieuwe Generatie - Christendemocratische Partij. Medeoprichter en
voorzitter bestuursraad stichting
“Pentru Dumneavoastră Doamnă”
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(“Voor u, mevrouw”) en de Christelijke Stichting “George Becali”. VNcommissaris voor Roemenië sinds
2008. Sinds 2009 lid van het Europees Parlement. Niet-fractiegebonden. Commissies: juridische zaken
(plaatsvervanger),
internationale
handel (lid).

meense Ster, de hoogste Roemeense
onderscheiding. Van 1992 tot 2008
was hij lid van de Roemeense Senaat
en daarnaast tussen 2004 en 2008 ondervoorzitter van de Senaat. Tudor gaat
voortdurend tekeer tegen joden, Roma,
Hongaren en journalisten. In het verleden vroeg hij zelfs om de „liquidatie van
zigeuners”, de bouw van kampen voor
de Hongaarse minderheid en de herinvoering van de doodstraf.167 In 1998
stelde hij voor:
Corneliu Vadim Tudor
*28 november 1949 in Boekarest.
Voltooide studie Faculteit filosofie,
Boekarest. 2003 Doctoraat geschiedenis, Universiteit Craiova, Roemenië. Sinds 1991 voorzitter Partidul
România Mare (Partij “Groot-Roemenië”). Van 1992 tot 2008 lid Roemeense Senaat. Van 1992 tot 1996
secretaris van de Senaat. Van 2004
tot 2008 ondervoorzitter Roemeense Senaat. Auteur en journalist.
Lid van het Europees Parlement
sinds 2009. Niet-fractiegebonden.
Commissies: buitenlandse zaken
(plaatsvervanger), cultuur en onderwijs (lid).
Bij de verkiezingen voor het Europees
Parlement behaalde de PRM 8,7 % van
de stemmen, waardoor zij twee afgevaardigden, Corneliu Vadim Tudor en
George Becali, als niet-fractiegebondenen naar het Parlement kon sturen.
Tudor is Ridder in de Orde van de Roe-

„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 Gypsies. All [of them] should be sent to
jail. There is no other solution.”169
Zoals gezegd betekenden de verkiezingen in het jaar 2000 de politieke doorbraak 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 sociaal-democratische senator Adrian Paunescu en de voormalige liberale minister van justitie Quintus, dat Roemenië
geen schuld aan de holocaust had en
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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 vergunning vanwege een interview met
Tudor en de daarin vervatte aanzetting
tot haat jegens joden, Roma en seksuele minderheden. Op zijn vele - soms
openlijke, soms gecodeerde - uitlatingen tegen joden en zigeuners, over een
vermeend joods complot of het eveneens 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-bureau in de arm voor de organisatie van
zijn verkiezingscampagne. Arad Communications, 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 overgang van jodenhater tot jodenliefhebber
slechts om een eenvoudig te doorprikken campagnetechniek ging, bewijzen
wel de door Tudor uitgegeven teksten
in de krant „România Mare”. Deze verschenen na zijn schijnbare loutering.173
George Becali is lid van de ultraconservatieve 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, voetbalclubeigenaar en „bizarste politicus die Roemenië sinds Ceausescu heeft voortge-
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bracht” (Deutschlandradio) werd in de
jaren ’90 rijk in onroerend goed; later
zou het openbaar ministerie een onderzoek 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 verscheidene 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 miljoen euro.176 Toen men hem vroeg naar
zijn eerste kandidatuur voor het Europees Parlement en zijn relatie met Europa, antwoordde Becali in 2007:
„God heeft volkeren gemaakt, niet
één enkel volk. Wij zijn Europeanen, maar je moet wel zeggen: Roemeense 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 Europees Parlement in Brussel zal ik de
vraag stellen: wie heeft ons geschapen?!”177
Becali legt steeds opnieuw ideologische
verbanden met de fascistische en anti-

semitische IJzeren Garde. Zo gebruikte
hij in 2004 voor zijn eerste verkiezingscampagne met de PNG de slogan „Alles 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 heiligverklaring van Corneliu Zelea Codreanu, de
leider van de in 1927 opgerichte antisemitische groepering „Aartsengel Michaël Legioen” waaruit later de IJzeren
Garde zou voortkomen. Zijn ideologie

is doordrenkt van christelijke reddingsvoorstellingen 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 Tagesspiegel, waarom hij in zijn politieke succes
gelooft, antwoordde Becali in 2008:
„Omdat ik de sterkste en machtigste 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 politici, dat tezamen zijn de deugden
die God mij gegeven heeft. Ik ben
in staat om mijzelf op te offeren.”179

LANDENRAPPORT:
SLOWAKIJE
Evenredige vertegenwoordiging.
Drempel van 5 %.
MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE SITUATIE 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 traditionalistisch werkende SL´S bleef evenwel
zonder noemenswaardig electoraal
succes en had parlementair geen betekenis. Eveneens grotendeels invloedsloos was de in 1991 opgerichte
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Slovenska Národná Jednota (SNJ;
vert. Slowaakse Nationale Unie), maar
deze partij bleek niettemin een belangrijk verzamelpunt van skinheads. De in
1989 opgerichte ultranationalistische
Slovenska narodná strana (SNS; vert.
Slowaakse Nationale Partij) kon de kiezers wel langdurig aan zich binden en
parlementaire invloed uitoefenen. Bij de
eerste parlementsverkiezingen in 1990
behaalde de SNS 13,9 % van de stemmen, 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 verkiezingen 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 Beweging voor een Democratisch Slowakije
(HZDS). Tussen 2006 en 2010 vormde
de SNS samen met de sociaal-democratische 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 medeoprichter 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 verleden omschreef hij homoseksuelen als
„vuilnis”. Ook was hij van mening dat
om de Roma te „behandelen”, niets anders nodig was dan „een kleine ring en
een lange zweep” en dreigde hij Boe-

dapest met „pantsers plat te walsen”.180
Slowaakse Hongaren zijn voor Slota afstammelingen van „lelijke, krombenige,
mongoloïde figuren op ziekelijke paarden”181 en een „kanker in het lichaam
van de Slowaakse natie”182. Slota, van
1990 tot 2006 burgemeester van de
Noordwest-Slowaakse stad Zilina, wekte 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 nazimisdaden geëxecuteerd.183 Ideologisch
vermengt de SNS elementen uit het
populisme, corporatisme en buitenlandervijandig nationalisme.184 Met haar
deelname aan de regering verhinderde
zij in de jaren ’90 vooral een uitbreiding
van de rechten van de Hongaarse minderheid in Slowakije en probeerde zij
met taalwetten het gebruik van de Hongaarse taal in het openbaar leven te
beperken. Verder verklaarde het parlement op verzoek van de SNS de Benešdecreten, waarin de onteigening zonder
compensatie van Hongaarse eigendommen was vastgelegd, als onaantastbaar.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 gedrag zijn. In de verkiezingscampagne
wierf de partij kiezers met grote posters
van een dikke, getatoeëerde, half-ontblote Roma. Daaronder was te lezen:
„Opdat wij wie niet wil werken niet hoeven te onderhouden”.186
Andere extreemrechtse en rechts-populistische partijen zijn de in 2002 van de
HZDS afgesplitste rechts-populistische
Hnutie za demokraciu (HZD; vert. Beweging voor Democratie) en de in 1995
opgerichte en in 2006 door het Hooggerechtshof van Slowakije verboden
neonazistische Slovenská pospolitost
- národná strana (vert. Slowaakse Gemeenschap – Nationale Partij). Aan het
verbod waren wrede overvallen op vermeende politieke tegenstanders voorafgegaan, 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 parlementaire invloed.

HET EUROPEES PARLEMENT
Slowakije

Jaroslav Paska
*20 juni 1954 in Banská Štiavnica.
Studie architectuur. Van 1978 tot
1985 architect, designer, projectontwikkelaar. Sinds 1985 ook universitair docent. Sinds 1999 ondervoorzitter van de Slowaakse
Nationale Partij (SNS). Van 1998 tot
2002 lid van de districtsraad Bratislava Petržalka. Sinds 2006 lid van
de districtsraad Bratislava Nové

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
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Mesto. Van 1994 tot 2002 en van
2006 tot 2009 lid van het Slowaaks
Parlement. Van 1993 tot 1994 Minister van onderwijs en wetenschap
van de Slowaakse Republiek. Van
1998 tot 2002 lid Gemengde Parlementaire Commissie Slowaaks parlement-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 Interparlementaire Unie. Lid van het
Europees Parlement sinds 2009.
Fractie „Europa van Vrijheid en
Democratie”. Commissies: Begrotingscommissie (plaatsvervanger),
Commissie regionale ontwikkeling
(plaatsvervanger), Commissie verzoekschriften
(plaatsvervanger),
Commissie industrie, onderzoek en
energie (lid).

„Europa van Vrijheid en Democratie”. In
de campagne probeerde de SNS vooral
met anti-Hongaarse gevoelens de kiezers aan zich te binden. Bij een deelnamepercentage van 16,9 % zijn de

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 immigratie en de kritiek op de hulpgelden
voor Griekenland en Ierland in het kader 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 plenum sinds 2009 op de 30ste plaats van
de ranglijst van votewatch.de (stand:
mei 2012). Hoewel pure statistieken
weinig zeggen over de kwalitatieve inhoud en werking van dergelijke activiteiten, vierde de SNS al in juli 2011 het
werk van Paška:
„SNS has the most efficient representation of all polititical parties
of Slovakia in the European Parliament 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 duidelijk: 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 onder regeringsleider Orban. Zo gebruikte
hij het Hongaarse voorzitterschap van
de Raad om meerdere malen de politiek van het buurland te bekritiseren.191
Paška zette zich in voor de doodstraf en
sprak hij op de tweede Europese Roma-top in het plenum tijdens een debat
over de problemen van Romafamilies:

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 weinig te raden over: Hij riep ertoe op om

„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 moeten 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 „fatsoenlijke manier van leven” moet worden
bijgebracht. Slota’s opmerkingen een

LANDENRAPPORT: SLOWAKIJE 96

97 LANDENRAPPORT: SLOWAKIJE

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

LANDENRAPPORT:
HONGARIJE
Gemengd kiessysteem van districtenstelsel en evenredige vertegenwoordiging. Drempel van 5 %.
MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE SITUATIE IN HONGARIJE
Nadat in oktober 1989 de Republiek
Hongarije was uitgeroepen en het Hongaarse politieke systeem vernieuwd
was, doken ook weer extreemrechtse
en nationalistische groepen op. Deze
waren al snel weer een vast onderdeel van het politieke landschap. Nog
in 1989 verscheen de paramilitaire en
neofascistische Magyar Nemzeti Arc-
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vonal (MNA; vert. Hongaars Nationaal
Front), die tot de dag van vandaag actief194 eraan werkt om de „joodse belangenpolitiek” van de „verwijfde Hongaarse 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 granaatwerpers, schietwapens en lijf-aanlijfgevechten, en kenmerkt zij zich door
voortdurende gewelddadige confrontaties met de politie. In 1993 werd de ultranationalistische, antiwesterse en antisemitische Magyar Igazság és Élet Pártja
(MIEP; vert. Hongaarse Partij voor Gerechtigheid en Leven) opgericht, onder
leiding van de schrijver Istvan Csurka,
een voormalig lid van het conservatieve
Magyar Demokrata Fórum (MDF; vert.
Hongaars Democratisch Forum). Csurka viel steeds weer op met antisemitische verklaringen en beledigingen aan
het adres van zijn critici. Zo noemde hij
de ,Frankfurter Buchmesse’ de „holocaust 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 toenmalige Koninkrijk Hongarije na de eerste
wereldoorlog rond tweederde van zijn
grondgebied aan de buurlanden had
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moeten afstaan. Ook al bleek de MIEP
in staat om bij demonstraties 200.000
mensen te mobiliseren, bleef zij parlementair gemarginaliseerd en was zij
enkel van 1998 tot 2002 met 5,5 % van
de stemmen in het parlement vertegenwoordigd. Desondanks speelde Csurka
een grote rol bij de radicalisering van
het politieke debat tot een Hongaarse
cultuurstrijd tussen ‚goede’ Hongaarse
mensen en ‚slechte’ buitenlandse belangen.198 Csurka werd weer actiever
toen hij in oktober 2011 benoemd werd
tot directeur van het ‚Nieuwe Theater’ in
Boedapest. Hij kondigde aan geen „buitenlands afval” meer te zullen opvoeren,
maar alleen nog „nationaal Hongaars
drama”. Zijn benoeming werd na nationale 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 verklaarde dat hij de „strijd [wilde aangaan]
tegen de ontaarde, liberale hegemonie”
in het Hongaarse culturele leven.199
In 2003 werd door een groep anticommunistische studenten de racistische
en ultranationalistische partij Jobbik
Magyarországért Mozgalom (Jobbik;
vert. Beweging voor een Beter Hongarije) 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-socialistische regering oprichtten. De partij eist
de herziening van het Verdrag van Trianon en het herstel van „Groot-Roeme-

nië”. Jobbik ziet zichzelf als hoeder van
het Hongarendom, dat door „vreemdhartigen” (Roma, joden, communisten,
homoseksuelen) bedreigd zou worden.
De partij is openlijk tegen joden en tegen zigeuners en wijst de huidige Hongaarse 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 beschermend op te treden bij manifestaties,
maar ook om als ordetroepen te dienen op het platteland.200 Voorzitter van
deze paramilitaire groep is partijvoorzitter Gabor Vona, en de zwarte uniformen zijn voorzien van het embleem der
Pijlkruisers. Doel zou zijn een einde te
maken aan het „geestelijk-morele en fysieke 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 minderheden bewoonde gebieden, en traint de
omgang met wapens. In 2006 gingen
MIEP en Jobbik een lijstverbinding aan
voor de Hongaarse parlementsverkiezingen, maar het lukte hen niet in het
parlement te komen. Bij de verkiezingen van 2010 behaalde Jobbik echter
12,1 % van de stemmen en sindsdien
is de partij met 47 mandaten in het parlement vertegenwoordigd. De partij- en
fractievoorzitter Gabor Vona houdt ondanks 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 tussen januari 2008 en augustus 2009 zes
mensen om het leven kwamen, georganiseerd 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 complottheorie dat Israëls situatie steeds onstabieler wordt [...] en ik kan mij zo
voorstellen dat ze nu naar vluchtwegen, naar vluchtmogelijkheden zoeken. Hongarije biedt fantastische
mogelijkheden voor zo’n Israëlische 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 betekent Hongarije voor hen? Hun vaderland of slechts een provisorisch
onderkomen? [...] Ik zie dat de Hongaarse 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-

LANDENRAPPORT: HONGARIJE 100

enschappen in Hongarije], daarvan
krijg ik koude rillingen.204 [commentaar in het origineel]
Ook de Hongaarse Garde gedraagt
zich sterk antisemitisch. De Garde marcheerde op 18 april 2009, één dag vóór
de holocaustherdenking, voor de Duitse
ambassade. Daarbij droegen de geüniformeerden een doek met het opschrift
„Waarheid maakt vrij!” en hielden zij holocaustontkennende toespraken.205
Nadat Hongarije in 2004 nog met brede toestemming van de bevolking was
toegetreden tot de Europese Unie, verslechterde de economische situatie en
wonnen nationalistische standpunten
opnieuw aan invloed.206 Weliswaar
hebben openlijk neofascistische partijen bij de verkiezingen nauwelijks een
kans op bredere ondersteuning, maar
ultranationalistische standpunten doen
het in tegenstelling bijzonder goed. Vijandigheid tegen Roma, tegen joden en
tegen homoseksuelen is in Hongarije
wijdverbreid en vormt een geliefde voedingsbodem voor het electorale succes
van Jobbik en voor de pogromstemmingen tegen Roma. Ook de leidende
politici van de nationaal-conservatieve
regeringspartij Fidesz leveren een bijdrage aan de buitengewoon intolerante
maatschappelijke stemming. In campagnes worden al deze „vreemdhartigen” (joden, Roma, homoseksuelen,
linksdenkenden, bankiers, liberalen,
speculanten, enz.) op één hoop gegooid.207 Amnesty International stelde
in februari 2012 vast, dat de politie bij
rellen tegen Roma en racistische mis-

101 LANDENRAPPORT: HONGARIJE

drijven slechts aarzelend en lafhartig
onderzoek doet en de Hongaarse regering gaat zelfs zover om het haatklimaat
jegens Roma nog verbaal aan te wakkeren.208 De benoeming van Csurka
en later Dörner tot directeur van het theater 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 zigeuners heeft in Hongarije een bedreigende omvang aangenomen. De rechtse partijen willen de ongeveer 600.000
Roma in het land hun burgerrechten
ontzeggen en ageren tegen een aangeboren gewaande „zigeunercriminaliteit”.
Volgens een studie van de Midden-Europese Universiteit in Boedapest gelooft
inmiddels de helft van de Hongaarse
bevolking dat Roma genetisch voor criminaliteit 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 minister-president Orban staat wegens ondemocratische hervormingen van het
politieke systeem onder grote druk van
de EU. Onder andere werden de onafhankelijkheid van de justitie en de mediavrijheid 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 racisme en antisemitisme zou aanwakkeren,
van de hand. Zo verklaarde Agnes Hankiss, Fidesz-afgevaardigde in het Europees Parlement, in een open brief aan

alle afgevaardigden van het Europees
Parlement:
„It is a sad fact however that the leftliberal 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 racism 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 antisemitische activiteiten in Hongarije. Uit onderzoek 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 geloofde bovendien dat voor ‚de joden’ de
interesses van Israël belangrijker waren
dan die van Hongarije.210
Hongarije kent nog andere extreemrechtse partijen, zoals het Hungarian
National Front (MNF), de Party of Hungarian Interest (MEP) en de Hungarian
Welfare Association (MNSZ; ontbonden
in 2000). Zij hebben bij de verkiezingen
soms succes maar oefenen geen noemenswaardige parlementaire invloed
uit. Naast de Nieuwe Hongaarse Garde
zijn er nog andere paramilitaire groepen
zoals de „Hongaarse Nationale Garde”
of het „Hongaars Nationaal Front”.
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HET EUROPEES PARLEMENT
Hongarije

Béla Kovács

Krisztina Morvai

*25 februari 1960 in Boedapest. In
1978 accountant. In 1986 internationaal econoom. In 2003 beleggingsjurist. Van 1986 tot 1988 medewerker import/export. Van 1990 tot
2005 leidende financiële functies.
Sinds 2005 voorzitter commissie
buitenlandse zaken van de Beweging voor een beter Hongarije (Jobbik). Sinds 2006 voorzitter van de
Jobbik in wijk XIII van Boedapest.
Sinds 2008 ondervoorzitter van de
Jobbik in Boedapest. Sinds 2010
ondervoorzitter en penningmeester van het Verbond van Europese
nationale bewegingen. Lid van het
Europees Parlement sinds 2010.
Niet-fractiegebonden. Commissies:
begroting (plaatsvervanger), industrie, onderzoek en energie (lid).

*22 juni 1963 in Boedapest. Sinds
2009 lid van het Europees Parlement. Niet-fractiegebonden. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie
en binnenlandse zaken (plaatsvervanger), Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en
witwassen (plaatsvervanger), rechten van de vrouw en gendergelijkheid (lid).
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Csanád Szegedi
*22 september 1982 in Miskolc.
Commissies: interne markt en consumentenbescherming (plaatsvervanger), regionale ontwikkeling
(lid), Niet-fractiegebonden.
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 stemmen en kon hierdoor als op twee na
sterkste Hongaarse partij Krisztina Morvai, Csanád Szegedi en Zoltan Balczo
als fractieloze afgevaardigen naar Brussel sturen. Nadat Balczo begin 2010 als
lid van het Hongaarse parlement gekozen werd, verving Bela Kovacs hem.
In de campagne verdedigde Jobbik de
idee van een „Europa der Vaderlanden”,
waarin de „individuele culturele eigenschappen” bewaard moesten worden.
De EU met haar centralistische en bureaucratische instellingen moest worden afgelost door een nieuwe vorm van
samenwerking.

De partijloze Morvai, die intussen een
van de bekendste en meest geliefde
politici van Hongarije is, werkte tussen 2003 en 2006 als gewaardeerde
deskundige in de VN-vrouwenrechtscommissie 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) voorbijrijden en t-shirts met de afbeelding van
de met Hitler verbonden Míklós Horthy
verkopen. Tijdens de heerschappij van
Horthy werden in Hongarije 400.000 joden en jodinnen naar Auschwitz gedeporteerd. In haar toespraken benadrukte ze voortdurend dat ze Hongarije weer
in handen van de Hongaren wilde geven 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 eenvoudige 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 „liberaalbolsjewistische zionisten” aan, eens te
bedenken, „waarheen ze zouden kunnen 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-
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garian Jews played in their leisure
with their tiny circumcised dicks, instead 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-Oostenconflict:
„The only way to talk to people like
you is by assuming the style of Hamas. 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 verbod 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-EUdemonstratie de Europese vlag.216 In
2010 eiste Szegedi op een persconferentie de inrichting van „bijzondere zones” voor mensen die de openbare orde
in gevaar brachten (hij doelde hiermee
vooral op Roma). Verder kondigde hij
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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 verwees 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 persconferentie dat nog verdere stappen nodig
waren om het ,probleem’ van de coëxistentie van Hongaren en Roma in het
land op te lossen. Aangezien de integratie 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 tevens indirect maar onverbloemd de vorming van Roma-ghetto’s, en Vona de
gedwongen afname van het recht van
Roma om voor hun kinderen te zorgen.
Deze ‚nieuwe oplossingen’ zouden nodig zijn om in Hongarije een burgeroorlog te voorkomen.218 Aangezien deze
volgens hen steeds waarschijnlijker
werd, raadde Szegedi in een toespraak
uit 2012 Hongaren op om voedingsmiddelen in te slaan. De EU zou bewust
proberen Hongarije te koloniseren,
door de mensen via de huidige financiële crisis te dwingen hun eigendommen 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

bekend dat Szegedi zelf joodse voorouders heeft en dat zijn grootmoeder holocaustoverlevende 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 Parlement 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 addition, it is important to take note of
the significance and weight of our
newly attained parliamentary legitimacy. As a result, new opportunities present themselves that will
advance future international exposure.”221
In een interview samen met Nick Griffin van de BNP rechtvaardigt Kovács
de oprichting van de Hongaarse Garde.
Voor hem vertegenwoordigt de Hon-

gaarse Garde een zelfverdedigingseenheid, die niet zozeer tegen de Roma
zelf gericht is maar die voor „Romacriminaliteit” moet beschermen. Vooral
in landelijke gebieden zouden oudere
mensen door Roma aangevallen, bestolen en soms zelfs gedood. Van boeren zouden de totale oogst van het veld
én alle landbouwwerktuigen zijn gestolen.222 Gevraagd naar de doelstellingen
van zijn mandaat in het Europees Parlement, verklaarde Kovács dat de helft
van zijn werk gedaan was met de opening van een bureau in Oekraïne. Daar
zou hij zich bezig gaan houden met de
belangen van de Hongaarse minderheden buiten Hongarije. De tweede doelstelling zou met de erkenning van de
Alliantie van Europese Nationale Bewegingen als Europese partij ook al flink
zijn gevorderd, want slechts gemeenschappelijk en met een goed netwerk
zou men invloed kunnen uitoefenen op
het werk in het Parlement. Zijn persoonlijke politieke doel zou bovendien zijn
om op een gegeven moment als rapporteur van het Parlement of van een commissie benoemd te worden. In hetzelfde
interview bevestigden Kovács en Griffin
hun nauwe politieke verbondenheid.
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