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Politiek Racisme en 

Na de gemeente.'aadsverkiezingen van 2 

maart kwmen we e.' in Nederland niet mee.' 

omheen: exlI'eem-.'echts wor'dt ook in het 

voor'heen zo tole.'ante Neder'land mee., en 

meer een politieke facto.' van hetekerus, 

Deze toename stelt de I}olilieke elite, de 

Ilredia en de politieke wetenschapper's voo.' 

prohlemen, Daar'hij ligt het accellt niet al

leen op het p,'ohleem hoe men het .'echts

ext.'emisme moet hestrijden, maa., ook hoe 

men het dient te heschrijven, Ll feite han

gen deze twee vragen samcn, want een ade

quate heschrijving geeft vanzelf inzicht in de 

mogelijkheden om het ve,'scl:t.ijnsel te he

stl"ijden, 

Vooralsnog wordt in de media de groei van 
de electorale aanhang van extreem rechts 
vooral verklaard door te wjjzen op het 
protest-karakter, Daarnaast is gekozen 
voor de oude strategie van ontmaskering 
(zie de recente infiltratie-acties). Beide 
voldoen niet meer. Het argument van pro
test-stem wordt door kiezers misbruikt als 
een excuus om op een ondemocratische 
partij te mogen stemmen, En de ontmas
kering van bijvoorbeeld de CD als een par
tij van neo-nazisten en fascisten doet enigs
zins verouderd aan, Ten eerste weten wjj 
'goeden' dat eigenlijk al lang en ten twee
de speelt 'authenticiteit' in de politiek 
bijna geen rol meer, getuige de rol van het 
asielzoekervraagstuk in de huidige ver
kiezingscampagne, Derhalve heeft de tac
tiek van de ontmaskering aan kracht in
geboet. De verklaring en bestrijding van 
de opkomst van extreem rechts vraagt om 
een andere benadering. 
In het boek 'Racistische partijen in West
Europa' pogen Frank EIbers en Meindert 
Fennema zo'n andere benadering te ge
ven. Zij bieden een nogal academisch per
spectief, maar hun begin is veelbelovend: 
"Racisme in Europa is, historisch bezien, 
onderdeel van de cultuur", aldus luidt de 
eerste zin van de inleiding, Zij verkiezen 
het om te spreken van racistische partijen 
in plaats van rechts extremistische, Ra
cisme is een betere familienaam voor de 
verschillende partijen in Europa met een 
politiek programma dat gericht is op het 
weren, uitwjjzen en discrimineren van im
migranten, Het begrip 'racisme' betekent 
van oudsher dat men verschillen tussen 
leden van verschillende rassen veron-
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derstelt, die zouden zijn te herleiden tot 
fysieke, biologische verschillen. Het nieu
we racisme, volgens Eibers en Fennema, 
is in feite een uitbreiding hiervan. In het 
nieuwe racisme worden ook culturele ver
schillen als quasi biologische en onveran
derlijke grootheden opgevoerd, "De argu
mentatieve kern van het moderne racisme 
is de notie dat culturen niet veranderen, 
dat sommige culturen onverenigbaar zijn 
en dat een bepaalde cultuur op een of an
dere manier aangeboren is." (p. 15). 
Na deze verantwoording wordt een achttal 
racistische partijen in evenveel verschil
lende West-Europese landen nader in 
beeld gebracht. Daarbij staan steeds 4 
vragen centraal, namelijk in hoeverre 
men biologistische redeneringen aanvoert 
in de eigen propaganda, of men geweld 
dat door allochtonen wordt gepleegd bena
drukt, in welke mate men het 'buitenlan
derprobleem' centraal stelt en welke con
necties er bestaan met andere racistische 
partijen in verleden en heden. 
Na de bespreking van de opkomst en bloei 
(en soms ondergang zoals het National 
Front in GB) van partijen als Vlaams Blok 
(België), Le Front National (Frankrijk) en 
.Nieuwe Demokratie (Zweden) schetsen de 
auteurs de voornaamste kenmerken van 
verwantschap, Het hoofdthema van de 
verschillende racistische partijen is uiter
aard 'Eigen volk eerst', Daarnaast blijken 
zij over een zwakke organisatiestructuur 
te beschikken en sterk afhankelijk te zijn 
van een autocratische leider. Ze uiten ste
vige kritiek op de gevestigde partijen en 
distantiëren zich van hun politieke beleid, 
Tenslotte is het verwjjderen van de immi
granten hun enige oplossing voor de crisis 
van de verzorgingsstaat. Naast deze over
eenkomsten zijn er ook interessante ver
schillen, maar hiervoor zou ik graag naar 
het boek zelf willen verwijzen. 
De racistische partijen kunnen, volgens 
Eibers en Fennema, het best bestreden 
worden door het debat over de eventuele 
noodzakelijke beperking van de immi
gratie in ieder geval niet aan te laten sl
uiten bij het racistische vertoog, De st
rategie van de juridische vervolging, boy
cot en ontmaskering is ook volgens hen 
enigszins achterhaald. In 'Politiek racis
me', een soort van verkorte versie van het 
boek over racistische partijen dat in sa
menwerking met de Anne Frankstichting 
tot stand is gekomen, zeggen Eibers e.a. 
dat het nu vooral gaat om het ontwikkelen 
van een argumentatieve strategie. We 

moeten antwoorden klaar hebben op de 
vragen die de racistische partijen stellen, 
Ik meen echter dat deze partijen niet zo
zeer lastige vragen stellen, als wel dat zij 
te simpele oplossingen aanbieden voor 
problemen die zulke oplossingen om rede
nen van respect voor de mensenrechten, 
rechtsstatelijkheid en humaniteit niet ver
dragen, Racisten bezien met andere woor
den de problemen vanuit verkeerde stand
punten, bieden de verkeerde oplossingen 
aan om verkeerde redenen, Dat is wat EI
bers en Fennema waarschijnlijk bedoelen 
met 'losmaken uit het racistische vertoog', 
hoewel ik vrees dat zo'n conclusie voor 
veel politici te abstract zal blijven. 
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Extreem rechts 
in West-Em'opa 

'De intemationale van de haat' is de jouma

lislieke tegenvoete.' van hel hier hoven he

sp,'oken hoek van Elhe.'s en Fe.mema, 

Dankzij de llile.'sl leeshare .'eporlages van 

Rinke van den B.ink, journalist hij VN, le

.'en we ook de per'sonen kennen achlel' de 

exll'eem .'echlse politieke partijen, 

Van den Brink beoefent het edele am
bacht van de onderzoeksjournalistiek en 
doet dat met verve. Zijn beschrijvingen en 
scherpe interviews maken de politieke 
voormannen haast angstwekkend tast
baar en zijn sfeertekeningen van con
gressen zijn ronduit indrukwekkend, Op 
die manier schetst hij levendige portretten 
van de 'foute' politici in West-Europa. 
Alleen zijn beschrijving van de lotgevallen 
van de politici van het Front National in 
het plaatsje Dreux is reeds zeer de moeite 
waard. Gedurende enkele jaren heeft het 
FN daar enkele wethoudersposten, waar
onder die van cultuur, vervuld, De desas
treuze gevolgen van het eendimensionale 
beleid voor de migranten in Dreux kwa
men al snel aan het licht, Elke mogelijk
heid tot integratie werd zorgvuldig afge
broken; de subsidies aan culturele vereni-
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