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RECHTS-EXTREHISHEJN NEDERLAND

In Nederland kan een onderscheid warden gemaakt in orga-
nisaties en groeperingen, die een politiek rechtsextreem
standpunt innnemen.

Allereerst zijn er de organisaties die proberen in te
spelen op de kiezer. Hun partijprogramma kent geen ras-
senleer en is niet gericht op een radikale omverwerping
van de bestaande orde. Men streeft naar restauratie van
een homogene culturele gemeenschap met een sterke natio-
nale identiteit en naar herstel van orde en gezag»
Des e organisaties» de Centrum Democraten (CD̂  t»n de
Centrum Partij '86 (CP'86> zijn electoraal var» marginale
betekeni s.

In de tweede plaats 2ijn er de organisaties die worden
gedragen door overwegend oudere natianaal-socialisten en
die door geschriften het nstionael -social istische gedach-
tercgoed aan het volk bekend willen stellen. Voorbeelden
hiervan nijn de groep rond de weduwe fvost vsn Tonningen,
de Nederlandse Volksunie. <NVU> e>n Voorpost ,

Jn de derde plaats sijn er de organisaties die s'oorname-
lijk uit jongeren bestaan, te weten de V i k i n g-jgugd en de
Nederlandse tak van het Duitse Akt i ons-f r on t̂  Nat i ona l er
3oz i al i sten/Nati onaler Aktivi sten (ANS/NA).

De Vi king-jeugd is de Nederlandse afdeling van een inter-
nationale organisatie waarvan het zwaartepunt in Duits-
land ligt. De ideeën-wereld grijpt terug op het natio-
naal -socialisme teneinde de waarden an deugden van het
germaans/ noordse ras te behouden. Hiertos worden in
Duitsland regelmatig para-militaire trainingskampen
georganiseerd. De aanhang van deze afdeling in. Nsdörland,
die naar schatting uit niet fneer dan enige tientallen
leden bestaat, is voornamelijk geconcentreerd in Zuid-
Limburg en laat sporadisch wat van sich enerken door het
verspreiden van -foldermateriaal.

Het Aktionsfront Nationaler Sosialisten/Mationaler Akti-
visten (ANS/NA) is een afdeling van het Duitse ANS/NA?
een militante neo-nazi stische organisatie, die» de her-
oprichting van Hitler's MSDAP nastreeft sn in Ï983 in
Duitsland tot een verboden organisatie «srd verklaard. De
aanhang van de™e afdeling in Nederland, die naar schat-
ting uit ongeveer 25 akti visten bestaat, is voornamelijk
geconcentrfïi-'rd in He> regs o Groninger: en Breós» D® activi-
teiten van desa afdeling bestaan voornamelijk uit het
verspreiden van racistische publ ikaties»



Et- zijn kontakten vastgesteld tussen de leden van dere
afdeling en de harde kern van voetbalsupporters van FC
Groningen (Z-side>.

Van zowel de Viking Jeugd als hot ANS/NA kunnen leden en
sympathisanten geacht worden in staat te :ijn tot geweld-
dadige akties die gericht zijn tegen allochtonen.

In de vierde plaats is er sprake van groeperingen dio de?
af geslopen mesnden bekend werden door het el«*imen van
aanslagen op doelen met een islamitische achtergrond.

Hoewel er sprake is van namen met een extreem-rechts
tintje soals het Aktiefront Nationalistisch Nederland en
de Rechts-Extremistische CQmmando'_s heeft geen van de
sich op dene wijse bekend gestelde groeperingen 2ich
eerder gemanifesteerd. Er zi jrt geen aanwijzingen dét
georgani seerd extreem-rechts hier de hand in heeft gehad.

RECHTS-EX TREM ISHE IN DE ...KL.

Er zijn geen aanwijzingen dat vanuit 6én van de hiervoor
genoemde organisaties aktiviteiten worden ondernomen die
er op gericht zijn om een afdeling o.i.d. binnen de KL op
te richten. Wel is het incidenteel voorgekomen dat
dienstplichtigen, die lid waren of sympathiceerden met
rechtsentreme groeperingen, hun voorkeur met betrekking
tot ras e.d. tot uiting brachten. Dit heeft niet geleid
tot wezenlijke spanningen in de taotrokkejn eenheden.

In het recente verleden is er getracht om Nederlanders te
ronselen om aan Kroatische 2ijde deel te nemen aan de
burgeroorlog in Joegoslavië. Dese wervende .ateti vjttei ten
werden uitgevoerd door ds '^Nederlands Kroatische Werkge-
meenschap" _(.NKW> . Een aantal personen met een extreem-
rechtse achtergrond maakt deel uit van deue organisatie.
Een beperkt aantal vrijwilligers, voor een groot deel
samengesteld uit ex-militairen, is daadwerkelijk naar
Kroatië vertrokken en vormt daar een Nederlandse eenheid.
Er 3ijn geen aanwijzingen dat dese aktiviteiten door de
rachts—extreme politieke organisaties worden ondersteund»

Van wervende activiteiten binnen de defensie-organisatie»
inb ds Natres, is bij een verkennnsnd onderzoek terzake
niets gebleken, Overigens blijft dit een aandachtspunt
van de MID/KL-B orosnisatis=



Aan b e vel ijl ei1

Commandanten en Hoofden van Dienst te attenderen op het
fenomeen "rechts-extremisme". Aandacht wordt Q&vr&agd
voor het hebben van een open oog en oor voor gedragingen
an uitlatingen van het personeel teruake.


