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Xngevolg« artikel 18 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mcde:

Op 7 mei 1996, w«rd bij de plaatselijke politic te Almkerk, nelding
gedaan, dat er in Alnkerk affiches verspreid waren van het Jongeren
Front Nederland, Postbus 4053, 6803 EB Arnhe», tel. 085-217539.
De affichee waren achter de ruitenwissers van auto's aangebracht.
Over de daders was niets bekend geworden.

Als bijlage wordt bijgevoegd:
een copy van de verspreide affiches.

De korpschef van de Regio 20MWB
namens deze het hoofd van de RID,

Telefoniseh gelnformeerd d.d.:



VOLKSGENOTEN!

In Nedertand geldt het recht op vrijheid van meningsurtfng voor
iedereen-althans in theorie. In de praktijk echter blijkt d!t niet te
gelden voor een ieder die het huidige systeem vanurt een volks-
nationale overtuiging ter diskussie stelt. Stelselmatig wordt aan
volksnationaiisten en andere systeemkritische groeperingen ie-
dere demonstratie-vergunning geweigerd en hun daarmee het
wetteiijke vastgeiegde grondrecht op demonstratievrijheid ont-
nomen. Kennelljk is in dit systeem het recht op vrije meningsui-
ting alleen voorbehouden aan de multiracialisten en hun hand-
langers in de media, terwijl tegelijkertijd de werkelijke systeem-
critici, in het bijzonder de volksnationaiisten, met alia mogelijke
middelen (Incluslef gevangenisstraf) de mond wordt gesnoerd.
De volksnationaiisten zullen zich echter niet hierdoor laten weer-
houden om ook in de toekomst • desnoods "illegaa!" - de straat
op te gaan om hun eis "vrijheid van meningsulting - ook voor
volksnationaiisten !" kracht bij te zetten. Wij laten ons niet langer
ongestraft het zwtjgen opieggen door de "democratie"!

VOLKSNATIONALISTEN MONDDOOD -DAT
NOOIT!!

DIT SYSTEEM HEEFT GEEN FOUT -
DIT SYSTEEM IS DE FOUT!

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 4053

6303 EB ARNHEM
P85-217539

6303 EB ARNHcM
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Ragkmata InHchtingendienst
P09ttM»899
«130AW8ttt«nl

Telefoon: 04 -̂4599758
Telefax : 0464582312

mededeling
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Umburg Zuld
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Wttt U blj gcbrekldga of bQ gedeeHaQke ontvangrt van deze fax. contact opn«n»n met ateender.
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Evaluatie :

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtlngen en Veilicheidrdicnsten
deel ik hot navolgende mede:

In de week van 3 juni 1996, ontving ik rapporteur van diverse
kanten net bericht, dat de Anti Discrirainatiebureaus in de regio
Haaglanden een afschrift hadden ontvangen uit het J.F.N.-nieuws.
Het betreft een pagina uit voomoemd blad, met daarop alle teie-
foonnunmers van ADB's in den lande. Tevens wordt op hot blad
opgeroepen out ADB's telefonisch lastig te vallen en personnel te
fotograferen.

Bij navraag blijkt dat het Landelijk Bureau Racisme Bestrijding
deze pagina uit het JFN-nieuws ter attentie heeft verspreid on:?o
de ADB'e.

Op uw verzoek hierbij een kopie van het blad.

De korpschef van de Regio Haacjlanden
namens deze het hoofd van de RID,
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