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In samemrerking tussen de ID OP Vlissingen, H> OP Middelbur
tie Lamid te Middelburg en SIR RF Zeelaad is een inventarisatie gemaakt van mogelijke IPff-leden in Zeeland en bun
aktiviteiten.
Uit dit onderzoek blijkt dat er vermoedelijk een drietal
"kernen" van aktivisten bestaan, nl. een groepering jongeren
rondom lliddelburg/vlissingen, een groepje te Zoutelaade/OostSouburg en een groepje te Tholan/ Vest Brabant.
Toor zover er inzicht in deze groepjes bestaat, hebben deze
onderling geen kontaktene
~v

Yliaaingen/Middelburg )
r ao^JTite it MM _-:..
Deze groepering manifesteerde zioh voor het eerst tijdens
een vechtpartij met racistische achtergrond in een jongerencentrum "De Piek" te Vlissingen op 2.1.1988. Tegen een aantal personen werd proces-verbaal opgemaakt ter zake openlijke
geweldpleging.
In de loop van 1988 bleek dat er door leden van deze groep
wervende JPB-aktiviteitan werden ontplooid binnen een legeronderdeel te Roosendaal (KCT)

Op 5»7,9»17 en 20 September 1988 werden bij een ontmoetingscentrum voor asielzoekers te Ylissingen, Walstraat 121 divers
malen ruiten ingegooid en het pand beklad met racistische
leuzen alsmede voorzien van de tekst JPH met logo.
Hiervoor konden geen dadeis warden aangehouden* ITiet uitgeslc
ten wordt geacht dat dit aktiviteiten betreft van lokale
JPN-aauhangers .

aotiviteiten;
In Zoutelande, gemeente Valkenisse, warden er op 6 maart 1988
een aantal raoistische leuzen aangetroffen op een supermarkt.
Deze werden toegeschreven aan een aldaar actief wonen JBTT-lid

In Zeeland is tot dusver niet van aotivlteiten gebleken
door jongeren "binnen deze groeperiruj.

Middelburg 10-1-1988.
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Verder zou het JFN zijn aandacht gericht hebben op de "Supporters" van FC Den Haag.
Zij reiken al langere tijd lectuur uit onder de jongeren.

r
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Zaterdag 15 aprfl:
(Van een onzer verslaggevers)

EINDHOVEN - Bij wedstrijden
van PSV hangen regebnattg spandoeken met een zogeheten TCeltenkruls* en de tekst 'Jongerenfront
Eindhoven*. Dat beeft het Eindhovenae raadslid E. van den Berg,
fractievoorzitter van PSP/CPN/,
FPR, geconstateerd. In een brief
aan burgemeester dr. J. van Kemenade, zegt Van den Berg daardver geachokt en zeer verontrust
te zijn. Het Jongerenfront Nederland ia een neo-nazlstische organisatie.
Van den Berg zag het spandoek
afgelopen woensdagavond hangen,
toen hij naar de samenvatting
PSV-FC Den Haag zat te kijken.
nMaar het is mij gebleken dat ook
bij uitwedstrijden van PSV dit
spandoek figureert als een mijn
fractie zeer onwelgevallige vorm
van Eindhoven Promotion", aldus
het Eindhovense raadslid in zijn
brief aan Van Kemenade. Hij wil
van de burgemeester weten waarotn het spandoek afgelopen woens-

Vragen over spandoek
neo-nazi's PSV-stadion
dag niet is verwijderd en waarom
niet is opgetreden tegen de bezitters ervan.
,
"Van den Berg vraagt Van Kemenade op welketwijze er in de
toekomst opgetreden zal worden
tegen uitingen van het Jongerenfront in en rond voetbalwedstrijden. Ook wil hij dat de burgemeester er bij zijn collega's in steden waar PSV een uitwedstrijd
speelt op aan dringt om op te treden tegen activiteiten van de neonazlstische organisatie.
De Eindhovense politie is het
spandoek afgelopen woensdagavond niet opgevallen. nMaar zelfs
als dat het geyal zou zijn geweest,
weet ik niet of we hadden kunnen
optreden. Kun je het weergeven
van de. naam Jongerenfront Eind-

hoven in samenhang met dat sjnnbool. als racistisch kenmerkan?
Dat zullen wei moeten. ondrnioeken". aldus een woordvoerder. .Wij blijven scherp letten op radstische en/of fandstische uitingen rond voetbalwedstrijden. Indien mogelijk treden we daar natuurlijk tegen1 op. Wanneer honderden supporters anti-semltische
leuzen roepen is dat moeilljk.
Maar al&er iets dergelijks op een
spandoek staat, zullen we dat in
beslag nemen en de eigenaar. verbaliaeren."
Overigens is uit eerder onderzoek van de politie niet gebleken
dat het Jongerenfront Nederland
ook vertakkingen heeft in Eindhoven, of dat neo-nazistische organisaties relattes hebben met PSVsupporters.
'
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M de aurea van bet vinkelsentrua "" Puraeratyn"" ta Puraerand, geredigd aan het
|b**«w»rikplela warden op 19 juli 1989 onderataanda bekladdingen aangetroffen*
aa aangebracht in da vor* van e.g. Qriffity
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"'• Blank Nederland" "
1 "" Nikkera Dood fltl
»" Turken Dood "".
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IMMIGRATIE...?
NEE BEDANKT
Da 'aa«rdarhaid ran da Nadarlaadaa baTolking i« van oordaal dat hat binnanhalan
Tan grot* aaatallan niat-Enropaanan in on* reads orerbavolkta land aan raap•aliga baaliaaing vaa. Vael iandganotan word en door politic! gaharaanapoald om
ta doan galoTan dat, nu da inutigrantan hiar aanaaal xijn, zij zioh dianan ta
tagraraa in da Hadarlandaa aaaanlaTing, aangacian er roor ban geen terugvag
nogalijk la. J)it ia aan volatrakt Terkaarda Toora tailing Tan zakan.
flat OTargrota daal Tan da iaaigrantan kan garapatriaerd vordan naar hun landan
Tan harkoaat. Da orarigan kunnan zloh vaatigan in andara landan Tan da Darde
Varald.
Da Tranaa ragaring flnanoiart al jaran da rapatriatia Tan Hoordafrikaanaa im•icraataa, Toomaaalijk Algarijnan. In 1983 atuurda Higaria 3.OOO.OOO imaigrantaa uit Ghana* Togo an Banin tarug naar hun landan Tan harkonat. Dit gaaohiadda bianan tvaa vakan.
Zo sijn ar nog Taal aaar Toorbaaldan ta gav«a*
Rapatriatia ia ala ataatapolitiak reada lang aanTaaxd door ragarlngan QTar da
Cabala warald, aat naaa Tan landon dia niat bakend ataan on htm valraart.
Vtexom vordt aaa dan in Vaat-Buropa Toor raoiat uitgeaaakt vannaar nan Toor
t*mgkaar Tan iaaigrantan plait, tarwijl dit in •onunlga Darda Waraldlandan aan
normal-TaraohiJnaal ia 7
Ofrioilla atatiatiaken vijsan uit dat ar hadan vo'n 700.000 imnlgrantan in
Hadarland voonaohtig ztjn. Vij galoven dat hat varkalijka aantal Taal groter
iai 1.500.000 ligt o.i. diohtar bij da verkalijkhaidi 1.000.000 hiarran xijn
afkoaatig uit nlat-Xuropaaa landan.
Badarland gaaft op hat oganblik 5200 miljoan guldan par ja&r uit man ontviklani con ar Toortaan Taratandig aan doan on ontvikkalingahulp - dia tooh
doorgaaaa Tardwijnt in aan bodealoza put - ta baatadan aan remigratie-projaotan Toor nlat-Buropaanan in hun thuialanden. Zo coudan alia batrokkan parti Jan
hun Toordaal kuanen doan. Dit is da meeat doaltreffenda maniar Tan ontvikkalipgaaMianvarking.
Ale nl«t-Kuropaea laaigrantan hiar blijven an in aantal groaian - hatgaan ongatviJTald hat garal sal lijn door hun hoge gaboorteaantallan - gullan raaaaneottflletaa onTarmiJdaliJk hat gaTolg sijn. Dit moat vordan varaadanl
Want va«aaar raoiala oonfliotan uitbrakan, lijden daar zowal autoohtonan ala
alloa&tcaan oadar. Vi J willen toakonatlga genaraties buitanlandara diaorininatiit* rarnada rings n an froatratlea beeparen. Dit xijn allaoaal zakan vaartoa
onharroapalijk zijn gadoead in aea multiraoiala samanlaTinff!
vl j ook In da warald kijken, ontaardt mltiraoialiana in chaos an bload-

Zfi'a «O«rt aaaanlaTing villan wij tooh ook niat in Mederland?
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Buitenlanders eruit?
De overgrote raeerderheid van de Nederlandae bevolking is van oordeel
dat het onbeperkt binnenlaten van honderdduizenden niet-Europeanen
•en ranpzalige bealiasing vas voor ons land.
Deatijds vroeg niemand aan de Hedarlauders of zij deal wensten uit te
maken van een multiracial* aaaenleving. De PvdA, CDA en WD politic!
veigeren elke diacuaaie aan te gaan inzake onderwerpen zoala inmigratie en repatriatie. Zij die zioh over deze onderwerpen wel durven'
uit te spreken worden vijandelijk bejegend en lopen zelfa het risioo
tot gevangeniaatraffen te vorden veroordeeld.
In Nederland is bijna alles bespreekbaar zolang het maar niet over
etniache minderheden gaat. Vanneer u een vooratander bent van terugkeer van buitenlandera naar het land van herkomat, vordt u uitgemaakt
voor racist. Hen eiat van u dat u begrip opbrengt voor cultuur en
leefgewoonten van deee menaen.
He lieden die ons zo goed veten te vertellen dat wij ona dienen aan
ta paaaen aan de culturele gebruiken van de vreemdelingen kunnen geaakkelijk praten. In het algeneen wonen zij niet in wijken met een
hoog percentage buitenlandera. Het wordt hoogtijd dat welzijnwerkers
en geeatelijken, die pleiten voor opname van politieke vluchtelingen
in ona overbevolkt land, de daad bij het voord voegen en deze mensen
zelf eena liefdevol in hun woning opnemen.
Politic! die onophoudelijk hun mond vol hebben van aolidariteit,
naaatenliefde en huaaniteit zullen zeker hierin voor moeten gaan door
in hun villa'a meteen twee buitenlandae familiea te hulaveaten.
Politic!, welzijnwerkers en andere wereldverbeteraara die over het
algemeen weinig begrip of belangstelling kunnen opbrengen voor
andersdenkende Nederlandera, zullen met deze daad ona tot voorbeeld
atrekken.
Dit lijkt ona een unieke gelegenheid voor alien die zo graag de nmlticulturele aamenJeving propageren. Op deze vijze kunnen aij hun
vaanideeBn in de praktijk brengen.
Hoogat waaraohijnlijk komt dit aoort lieden na enige tijd, wanneer
zij de nodige ervaringen hebben opgedaan en verkelijk kennia hebben
genaakt met de multiracial^ aamenleving, op betere en nieuwe ideeen
om de problemen van de buitenlandera op ta lessen.
Ondervinding is nog steeds de beste leeraeester.... nietwaar?

Limburg. lokatie Zuid.
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$«treft: 3 £ ringoongres en de 62 £ ijserbedevaart.
In het weekend van 26 op 27 augufftois 1989 vond bet 3 £. xingoongres van Europese
Nationalieten en de 62 £ Ijzerlwdevaart te Dikanraide plaats.

Ala deelnemers aas dit oongres waren aangemeld:
'
;
ait Nederland Jongerenfront Nederland,
leider Stewart Ito:

1

Uit Hederland word verwaohtr
-Jongerenfront Ifederland olv Mo:
. De groep van het JMV sou ovemacht(van 26 op 27 augustus) in de nabij Diksmoide gelegen jeugdherberg
"de Ijzerhoeve".

SOLIDARITEIT MET
BLANK ZUID-AFRIKA
Al tientallen jaren worden onze blanke breeders in Zuid-Afrika door de
Nederlandse pers en partijen geheel ten onreohte aangevallen en belaaterd.
Met name de laatste tijd mag dit land als geen ander,zich in toenemende mate1 verheugen' in de bijzondere belangstelling van onze vaderlandse media. Men gaat daarbij niet al te zachtzinnig en objectief te werk.
Onzinnige en loze kreten zoals politiestaat, racisme, machtsongelijkheid,
onderdrukking, achterstelling, uitbuiting en blanke superioriteitswaarzin worden in de mond genomen. De raeeste journalisten kunnen het niet
nalaten om het zegerijke apartheidsbeleid van de Zuid-Afrikaanae regering
totaal af te kraken. Uitgaande van de in Nederland heersende situatie is
het maar al te gemakkelijk om de blanken van Zuid-Afrika voortdurend aan
te vallen en op de vingers te tikken.
In dit land aoht men het nog steeds nodig het apartheidsbeleid te bekritiseren. In plaats van zich met zijn eigen zaken te bemoeien vindt de
regering nog altijd de gelegenheid het vermanende vingertje in de richting van Zuid-Afrika te blijven wijzen. Vele Nederlandse politici hebben
geen oog meer voor de hier heersende wantoestanden en proberen de aandacht van de binnenlandse problemen af te leiden door een georganiseerde
laster-campagne tegen Zuid-Afrika te ondersteunen, voornamelijk aangemoedigd door drammerige en luidruchtige linkse dwazen en andere wereldverbeteraars. Hiervoor laten parlementariSrs zich gewillig misbruiken
door duistere linkse krachten. ,
In tegenstelling tot one land heeft Zuid-Afrika zelf zijn zaakjee netjes
in de hand, hetgeen niet gezegd kan worden van de meeste Afrikaanse staten. Dat het land zijn zwarte medeburgers de beste levensvoorwaarden en
garanties van het hele continent biedt, daar wordt door onze Tweede Kamerleden aan voorbij gegaan. Ons land steunt direct en indirect de zich
verzetstrijders noemende criminelen van de SWAPO en het ANC. De talloze
anti-apartheid comit£s die de subversieve en misdadige acties van zwarte
terroristenbewegingen ondersteunen strijken jaarlijks grote bedragen aan
subsidies op. Het wordt eens eindelijk tijd dat voor dergelijke aotiegroepen de subsidie-kraan wordt dichtgedraaid. Slechts door deze gelden
kunnen zij zich staande houden.

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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DOODSTRAF VOOR DRUGSDEALERS!
Al jaren wordt Nederland door een dodelijke plaag getelsterd.
Tienduizenden jongeren worden langzaam maar zeker de dood ingejaagd.
Be slachtoffers hebben de meest uiteenlopende sooiale achtergronden.
Haar 66x1 ding hebben zij gemeen:
ZIJ ZIJN GEDOEHB TEH ONDBR TE GAAN!

Heroine-verslaving is inniddels uitgegroeid tot een epidemie. En het einde
daarvan is nog lang niet in zioht.
Veel jongeren die door werkloosheid geen toekomstperspectief hebben, grijpen naar heroine om vergetelheid te zoeken voor hun problemen. Dit brengt
onaanvaardbare tragedies met zich mee voor zovel de verslaafden zelf ale
voor hun omgeving.
Inmiddels zijn we in dit beechaafde land zover
afgezakt dat er al kinderen van dertien jaar
verslaafd zijn aan dit dodelijke gif.
Het komt voor dat drugsdealers - op zoek naar
nieuwe slachtoffers - hun waar op echoolpleinen verhandelen. Desondanks ontkomen dealers
maar al te vaak aan strafvervolging. En indien zij bij hoge uitzondering toch worden
gepakt, dan zijn de straffen waartoe zij worden veroordeeld schandalig laag.
Lieden die kapitalen verdienen aan de verkoop
van dit soort vergif zal het namelijk een zorg
zijn of zij voor hun misdadige handel een paar
jaartjes moeten zitten. Het blijft tenslotte
voor hen een lucratieve manier om over lijken
het grote geld binnen te halen.
Niemand zal zich over het feit verbazen dat
Nederland door zijn ziekelijke begripvolle
houding ten aanzien van verdovende middelen
de Internationale drugsmaffia in toenemende mate uitnodigt om zich in
ons land te komen vestigen.
Er is maar een manier om deze moordenaars op anderen gedachten te brengent
AAN BE GALG!

Het gespuis dat aan onze kinderen drugs verkoopt heeft geen reoht op leven en dient daarom verdelgd te worden!
Veg uit ons midden!
Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan Iran en landen in het
Verre Oosten waar de handel in heroine beloond wordt met de strop.
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WAARSCHUWING!

Missohien heeft u hier nog nooit eerder over nagedacht, naar vat
BOU er gebeuren Indian het blanks ras zou uitsterven?
Ala het blanke raa ophoudt te bestaan dan zou d« vereld teruggevorpen worden in het stenen tijdperk. Wetensehap sou praktisch
ophouden te bestaan, industriSle productie BOU stagneren en teohniek zou bijna tot het verleden behoren.
Wist u dat het blanke ras nog maar 10?C van de totale wereldbevolking omvat?
Uet aantai geboortes in de blanke landen is nu al ver gezakt tot
onder het acceptabele minimum niveau. Abortus, sterilisatie en
andere vormen van antioonceptie vorden voornanelijk toegepast
door blanken. Bit gesohiedt terwijl de andere rassen nun aantailen elk decennium onrustbarend vergroten. Vie hierover durft te
praten of tp aehri.lven wordt ervan besehuldigd een racist te zijn.
Welke blanke zou er immers belang bij hebben zijn of haar ras
voor de ondergang te behoeden?
Beachaafde blanken hebben tenslotte sleehts oog voor de derde were Id bewoners nietwaar?
Eigenlijk is het voor hen niet belangrijk te veraelden dat de geboorteaantallen bi.1 de1 allochtonen in dit land enkele malen hoger
liggen dan bij de autochtone Nederlandse bevolking. Door de lage
blanke vruchtbaarheid zal Nederland, net zoals de rest van
Buropa , over vijftig jaar gedomineerd vorden door nenaen uit de
ontvikkelingalanden.
Vat dan nog zullen veel imbecielen zioh afvragen.
Vordt u nervous na het lezen van dit alles?
Zou u wensen dat u de waarheid niet onder ogen hoefde te zien?
Velnu, ala u geaehte lezer toevallig een blanke bent, dan kan u
de toekomat niet ontwijken. Ons ras heeft een doodvonnis opgelegd
gekregen* Naarmate de tijd vordert zal het nieta uitmaken waarheen u vluoht, hoezeer u ook moeite doet u te verberffen. Het feit
dat u blank bent betekent een miadaad. Dat zal u en uv nazaten
binnen enkele deoennia op een griezelige manier duidelijk worden
gemaakt.
ZAL HET 5LANXE HAS VAN DBZE AARDE TEHDVIJNBH?
AAM U DS KSTTZE.

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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COMMUNISTEN AAN MET WERK

MASSA-MOORDEN IN UITVOERING
JONGEREN FRONT NEDERLAND
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De laatste Jaren wordt Nederland overspoeld met zogenaamde politieHe vluchtelingen
die onder valse voorwendsels Nederland hebben uitgezocht als nieuwe thuishaven. Enkele jaren terug waren dat met name de Tamils en verleden jaar werden we onaangenaan
verrast door grote groepen Ghanezen en Zairezen. Hoe de laatste groepen ons kleine
landje weten te vinden is ook duidelijk: In Afrika verschijnen blaadjes waarih staat
hoe men net beste in Europa kan komen. IS HET NOG DENKBEELDIG DAT BINNENKORT WEEK
DUIZENDEN VLUCHTELINGEN AANKLOPPEN VOOR ASIEL IN ONS OVERBEVOLKTE NEDERLAND?
Een vluchteling is een vreemdeling die in z i j n land van herkomst gegronde redenen h e e f t te vrezen voor vervolging. B i j n a alle asielzoekers
die zich komen raelden in Nederland blijken geen politieke maar economische vluchtelingen te z i j n . Het is onze zorgvuldig opgfibouwde welvaartsstaat waarin ze gelnteresseerd z i j n .
Hier neergestreken asielzoekers worden l i e f d e r i j k ontvangen door linkse politic!, kerken en organisaties voor het vluchtelingenwerk. Daarnaast laat een asielzoeker wiens verzoek om politick asiel is gewelgerd
zich raoeilijk v e r w i j d e r e n . Men vindt wel een s t a t u s , spant een kort
geding aan of welgert eenvoudig N e d e r l a n d te v e r l a t e n . NIET VOOR NIETS
WENST HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EEN G E V A N G E N I S IN HOORN SPECIAAL
VOOR ILLEGALE BUITENLANDERS W A A R O N D E R VELE AFGEWEZEN ASIELZOEKERS.
Hoe het Nederlandse volk er over denkt mag onderhand d u i d e l i j k zijn.
De doorgaans zo koele N e d e r l a n d e r h e e f t tot op heden een aantal keren
furieus gereageerd op plaatsing van groepen asielzoekers in nun gemeente: Z l j trokken de straat op en in enkele gevallen eindigden protesten van de plaatselijke bevolking zelfs in tumult of schermutselingen met de politic. Politic! in het Haagse tonen zich dan geschokt
en hadden zulke weerstand niet verwacht. A l t i j d f i j n te zien hoe goed
men in Den Haag op de hoogte is van wat er onder de bevolking leeft.

in Leiden

In Leiden gaat men de komende drie jaar onderdak bieden aan 200 vluchtelingen. Voor de huisvesting van deze zogenaamde politieke vluchtelingen
zijn 50 woningen nodig. Veel huizen moeten speciaal voor opvang opgeknapt worden. Maar wethouder TESSELAAR zegt dat het voor een goede
zaak is. In zijn oneindige goedheid wenst hij zelfs direct een Nederlandse taalcursus voor nieuwe asielzoekers. Dit overigens geheel tegen
bepalingen van de overheid in. En als het aan wethouder DE LA MAR had
gelegen dan hadden we vast onderdak geboden aan nog meer asielzoekers.
LAAT ONZE QUASI RUIMHARTIGE BESTUURDERS DE ASIELZOEKERS ZELF MAAR ONTVANGEN IN HUN HUIZEN. MISSCHIEN ZOU HET EENS GOED ZIJN WANNEER BINNENKORT WERKELIJK TIENDUIZEND VLUCHTELINGEN VOOR ONZE NEUS STAAN
MISSCHIEN ZOU DAT DE OGEN EENS OPENEN!!!

FRONT NEDERLAND

Buitenlanders eruit?
De overwrote meerderheid van de Nederlandae bevoIking is ran oordeel
dat het onbeperkt binnenlaten van honderdduizenden niet-Europeanen
een rampzalige bealiaaing was voor ons land.
Deatijda vroeg niemand aan de Nederlanders of zij deel wenaten uit te
oaken van een nultiraciale samenleving. De PvdA, CDA en T7D politic!
weigeren elke discussie aan te gaan inzake onderwerpen zoals immigratie en repatriatie. Zij die zich over deze onderwerpen wel durven
uit te spreken worden vijandelijk bejegend en lopen zelfs het risioo
tot gevangenisstraffen te worden veroordeeld.
In Nederland is bijna allea bespreekbaar zolang het maar niet over
etniache minderheden gaat. Vanneer u een voorstander bent van terugkeer van buitenlanders naar het land van herkomat, wordt u uitgemaakt
voor racist. Men eist van u dat u begrip opbrengt voor cultuur en
leefgewoonten van deze menaen.
De lieden die ons zo goed weten te vertellen dat wij one dienen aan
te passen aan de culturele gebruiken van de vreemdelingen kunnen gemakkelijk praten. In het algemeen wonen zij niet in wijken net een
hoog percentage buitenlanders. Het wordt hoogtijd dat welzijnwerkera
en geestelijken, die pleiten voor opname van politieke vluchtelingen
in ons overbevolkt land, de daad bij het woord voegen en deze mensen
zelf eens liefdevol in nun woning opnemen.
Politici die onophoudelijk hun mond vol hebben van solidariteit,
naaatenliefde en humaniteit zullen zeker hierin voor moeten gaan door
in hun villa's meteen twee buitenlandse families te huisveaten.
Politici, welzijnwerkers en andere wereldverbeteraars die over het
algemeen weinig begrip of belangstelling kunnen opbrengen voor
anderadenkende Nederlanders, zullen met deze daad ons tot voorbeeld
strekken.
Dit lijkt ons een unieke gelegenheid voor alien die zo graag de multiculturele samenleving propageren. Op deze wijze kunnen zij hun
waanideegn in de praktijk brengen.
Hoogat waarachijnlijk komt dit aoort lieden na enige tijd, wanneer
zij de nodige ervaringen hebben opgedaan en werkelijk kennia hebben
gemaakt met de multiraciale samenleving, op betere en nieuwe ideeBn
om de problemen van de buitenlanders op te lessen.
Ondervinding is nog steeds de beste leermeeater.,.. nietvaar?
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IMMIGRATIE...?
NEE BEDANKT
De meerderheid Tan de Nederlandse bevolking IB van oordeel dat het binnenhalen
Tan grote aantallen niet-Europeanen in one reeds overbevolkte land een rampzalige beslisaing was. Veel landgenoten vorden door politic! geheraenspoeld on
te doen geloven dat, nu de immigranten hier eenmaal zijn, zij zich dienen te
integreren in de Nederlandse samenleTing, aangezieh er voor hen geen terugweg
neer mogelijk is. Dit is een Tolstrekt verkeerde vooratelling Tan zaken.
Bet overwrote deel Tan de immigranten kan gerepatrieerd vorden naar nun landen
Tan herkomat. De overigen kunnen zich vestigen in andere landen van de Derde
Vereld.
De Franse regering finanoiert al jaren de repatriatie Tan Hoordafrikaanae immigranten, voornamelijk Algerijnen. In 1983 stuurde Nigeria 3.000.000 immigranten ait Ghana, Togo en Benin terug naar nun landen Tan herkomst. Dit geaohiedde binnen tvee weken.
Zo lijn er nog Teel meer voorbeelden te geven.
Repatriatie is als staatspolitiek reeds lang aanvaard door regeringen over de
gehele vereld, met name van landen die niet bekend staan on nun welTaart.
Vaarom wordt men dan in Weat-Europa voor racist uitgemaakt wanneer men voor
terugkeer Tan immigranten pleit, terwijl dit in sommige Derde Vereldlanden een
normaal verschijnsel is ?
Offieigle statistieken wijzen uit dat er heden zo'n 700.000 immigranten in
Hederland woonachtig zijn. Wij geloven dat het verkelijke aantal Teel groter
1st 1.500.000 ligt o.i. dichter bij de werkelijkheid} 1.000.000 hierran zijn
afkomstig uit niet-Europese landen.
Kederland geeft op het ogenblik 5200 miljoen gulden per jaar uit aan ontvikkelingshulp!
Ons land sou er voortaan verstandig aan doen om ontwikkelingshulp - die tooh
doorgaana verdvijnt in een bodemloze put - te besteden aan remigratie-projeoten Toor niet-Europeanen in nun thuialanden. Zo zouden alle betrokken partiJen
hun Toordeel kunnen doen. Dit is de meest doeltreffende manier Tan ontwikkelingssamenverking.
Ala niet-Europese immigranten hier blijven en in aantal groeien - hetgeen on^getwijfeld het geval zal zijn door hun hoge geboorteaantallen - sullen rassen'conflicten onvermijdelijk het gevolg zijn. Dit moet worden vermeden!
Want wanneer raciale conflicten uitbreken, lijden daar zowel autoohtonen als
allochtonen onder. Vij willen toekomstige generaties buitenlanders discriminatie, vernederingen en fruatraties besparen. Dit zijn allemaal zaken waartoe
zij onherroepelijk zijn gedoemd in een multiraciale samenleTing!
Vaar vij ook in de wertld kijken, ontaardt multiracialisme in chaos en bloedvergieten.
Zo'n soort samenleTing willen wij tooh ook niet in Nederland?
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TOLKSGKHOTBH,

Tot onza grot* rraugd* kunnan vlj na bijaa a an jaar oponthoud
o»xa l*dan an »r»pathi0ant*n vadaroa **a uitgar* ran OBB blad
" De Zvart* Rat " doen to«ko»«n.
H«t afgvloptn jaar dat zloh h«laas gakviuwrkt h««ft door probl«m«n
ep sov01 orfaniaatoriich als t«ohni»eh fftbicd lift im«idd«l«
aehtcr on*.
Vij h*bb*a tijd«n« d*«* p*riod* vaard*Toll* l***en geleerd di*
ze*r z«k*r in de toekomat In d* praktijk sull*n worden gabracht.
Ons* velganeend* *zoYi8*0 bi*d*n vij aan all* l*d*n di* xolang
t*r*rg*0f0 op 0en l*r*n*t*k*n ran h*t J7M h*bb*n ao*t*n w&ohten.
Vij hop*n dit op korte teraijn *nig*ind* t* kumnan ooapanaaran.
Ladan die hun contributie habban voldaaa an gean blad ontTingan
hoeran zioh niet opgolioht ta TO*Ian. ZiJ zullan hat aantal
bladan vaar z* raoht op h*bben ontrangcn.
Tan onza kant rekanan wij nog steeds op de steun,
van alle JPN-ers.

Hot b**tuur.

IMMIGRATIE STOP... NU!
De Nederlandse regering schijnt nog steeds tot op de dag van vandaag
niets te hebben geleerd van in het verleden gemaakte fouten.
Nadat er de afgelopen jaren duizenden Vietnamezen, Koerden, Afgahnen en
Pakistanife'rs alsmede anderen ons land binnen kwamen schijnt Nederland
wederom te zijn ontdekt door zogenaamde Tamils uit Sri Lanka. De laatste
tijd kwamen ruim duizend Tamils ons land binnen stromen. Wij betwijfelen
ten zeerste of het Nederlandse volk ermee gebaat is met deze
nieuwe 'culturele verrijking1.
Door het magische tovervoord - politieke vluchteling - te gebruiken en
voor te wenden dit te zijn, staan voor niet Buropeanen onze grenzen open.
Hen is dan verzekerd van het feit dat een ieder door de Nederlandse autoriteiten liefdevol en met alle begrip wordt opgevangen en vertroeteld,
dit vooral ten koste van de autochtone bevolking. Tele Tamils geven zich
ten onrechte uit voor politieke vluchteling zodat hun verblijf alhier
gelegaliseerd kan worden. In de praktijk zijn deze mensen naar Nederland
gekomen alleen vanwege economische aspecten.
Zolang de regering geen krachtige anti-immigratiebeleid ten uitvoer brengt
zal ons land helaas in toenemende mate overspoeld blijven worden door
vreemdelingen die zich al dan niet terecht uitgeven voor politieke vluchteling.
In plaats van zich over allerlei Derde Wereldgangers te blijven ontfermen
wordt het nu eindelijk eens tijd dat de regering aandacht gaat besteden
aan de problemen en noden van Nederlandse jongeren, vooral diegenen die
werkloos zijn, in plaats van zoals nu hen uit te sluiten en in de kou te
laten staan.
SRI LANKA DIENT IN DS TOEKOMST SLECHTS THEE TE BLIJVEN EXPORTEREN
EN GEEN TAMILS.

WIJ VAN HET JFN HSEN HET VOLGENDE:
1)

Teraterking van de grensbewaking zodat er een waarborg bestaat om illegalen
buiten de deur te houden

2)

Het buiten working stellen van de beruchte Anti-Discriminatie Wetgeving welke
de rrije meningsuiting omtrent buitenlanders aantast en belemmerd

3)

Het onmiddellijk stopzetten van immigratie en gezinshereniging

4)

Het op gang brengen van remigratie

CZ D E N H A A G

IS
ONTWIKKELINGSHULP
ZWENDEL?
ZE EISEN UW GELD OM ZOGENAAMD VREDE EN WELVAART TE BEVORDERENI

IN WERKELIJKHEID ECHTER:

_

Steunen ze de terroristen in hun strijd tegen onze blanke breeders
in Zuid-Afrika.
_ Steunen ze de blpeddorstige comnrunistische dictaturen in Vietnam,
~" Zimbabwe, Mozambique, Nicaragua enz.
ONZE WEGGEGEVEN BELASTINGCENTEN WORDEN GEBRUIKT OM:

__ De volkeren uit de derde wereld aan een communistische heerschappij
"" te onderwerpen.
_ De conflicten in Zuid-Afrika en in Zuid-Amerika te bevorderen.
—

Politieke vluchtelingen uit de derde wereld binnen te halen, terwijl
steeds meer Nederlandse jongeren mogen kreperen.

MIUARDEN STROMEN TEN ONRECHTE NAAR DE ZOGENAAMDE ONTWIKKELINGSLANDEN
OF U HET DAARMEE EENS BENT OF NIET
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VIJ WILLEN
een gevoel voor rassenbewustzijn en* nationalisms kweken onder
jongeren. Deze zaken vorden ons onthouden door een gedvongen
pxogramma van Integratie en multiracialisme in ons land, alvaar men het doet voorkomen alsof blanke trots 8 me rig en verkeerd is.
VIJ WILLEN
een einde aan immigratie.
WIJ WILLBN
dat alle niet-Europeanen naar hun landen van herkomst vorden
te rugges tuurd.
WIJ WILLBN
in een maatschappij leven die verschoond blijft van drugshandelaars, krakers, verkraohters, pedofielen, Hultiracialistent progressieve en liberale leraren en alle andere subversieve rotzooi die zioh in toenemende mate voortplant.
Als het blanke ras in Europa in de minderheid raakt, dan zal
ons werelddeel gestort worden in een situatie van toenemende
degeneratie.
VIJ WILLEN
onze eigen lotsbestemming bepalen. Bit geldt voor Nederland,
Europa en alle andere blanke landen ter wereld.
VIJ VEHVERPEN
coBHunisme, liberalisms, socialisms, christendenocratie, zionisme en alle andere vormen van anti-blanke onderdrukking.
VIJ VILLEN
een volk dat respect kan opbrengen voor de wetten van de
natuur. Op scholen moot respect worden bijgebraoht voor
de culturele waarden en verrichtingen van onze blanke
voorouders.
VIJ BISEN
dat blanke nationalisten niet meer in hun eigen land worden
vervolgd vanwege hun mening over buitenlanders.
VIJ VILLEN
White Power voor Nederland en Europa.
VECBT VOOH EEN BLANKE EN VRIJE TOEKOMST!

FRONT NEDERLAND

Dese T-shirts «ijn allemaal lererbaar in de
•aten large en extra-large.

C«ld itortvn op girorckcnia^
5804538 t.n.T.
Stewart Hordavat,
Ze koaten /2J,- per «tuk inolucief rersendinga- t«
koeten.

KELTISCH KHUISHAHGERS
/10t- p«r stuk.

lBliohting*n oatrvnt d*«* •• and«r« artik*l«n
t« b«Trmc»n bij:
S. Mordaunt, t«l. aTiartJUTCT. O^O -

DLTISCH KRUI8 BITTfOMS
/7t50 PER

WAT WIL MET
JONGERENFRONT ?
Geregeerd door zwakke en demagog!echo politic! ran zowel links als
reohte verwaarloost het Nederlandse politieke systeem sedert deoennia doelbewust de jeugd. Nederlandse jongeren worden beroofd van
perspeotieven door onderwerping aan modetrends en een wereId die gedomineerd wordt door eigenbelang en egolstische motieven. Nederlandse
nationalisten willen jongeren een perspectief bieden in plaats van
de vernederende leugens uitgestrooid door het heersende systeem.
Jongeren worden momenteel bedreigd door grote gevaren op allerlei
maatschappelijk gebied. ¥ij zoeken naar wegen die tot een opwaardering
ran de jeugd moeten leiden in samenwerking met andere jonge Nederlanders. De militanten van het JPN laten zich inspireren door een rernieuwde freest, van actie, strijd en o-poffering. Vi.1 wijzen de links/rech.tse tegenstelling die ons land verdef»ld, vin de hand. Links en reohts
zijn catastrofale en verwarrende begrippen die sleohts de belangen dienen
van zowel de Verenigde Staten alsmede de Sovjet-Unie.
Vij Nationalisten wijzen alle vornen van gelnstitutionaliseerde corruptie van de hand en weigeren compromissen te sluiten met de huidige
politici.
Het JPN onderscheidt zich van alle andere jongerenbevegingen door
haar totale oppositie 'en afwijzing van zowel marxistisch als kapitalistisch imperialisms. Het marxistische syptppm onderdrukt volken
zowel politiek als militair. De raarxistische doctrine verdeelt het
volk in een klasse met en een zonder privilesres. Het kapita 1 israp k*>nt
grenz.en noch national! tei ten en ziet de we re Id sleohts als 6fn grote
supermarkt. De V.S. is grotendeels schuldig aan de culturele en raciale
verzieking van Europa.
Vij wensen 6&n Europa dat onafhankelijk is van de twee supermogendheden. Onze samenleving is erbij gebaat dat alle kunstmatig gecreSerde
rassenspanningen worden uitgebannen. Dit dient gerealiseerd te worden
door een politiek van repatriatie van alle onassimileerbare immigranten met of zonder medewerking van de landen van herkomst.
De militanten van het JFN beseffen dat ons land in groot gevaar verkeert en weigeren zich daarbij neer te leggen.
Het JFN doet een beroep op het geweten van de jongeren on gezamenlijk
een halt toe te roepen aan de ontaarding en ontbinding van ons mooie
Nederland. Ondanka de hypooriete illusies over vrije meningsuiting
worden jonge nationalisten in hun eigen land als stront behandeld.
Onze strijd is het ruimschoots waard gestreden te worden;daarmee
geven vaderlandslievende jongeren blijk van hun respect voor het
glorierijke verleden van Nederland en Europa.
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