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Deze richtlijn is geschreven voor journalisten en bespreekt de 
relatie tussen journalistiek, radicalisering en terrorisme. Er 
worden enkele suggesties voor werkwijzen aangereikt en factoren 
waar journalisten eventueel rekening mee kunnen houden bij hun 
berichtgeving over dit gevoelige onderwerp.
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RADICALISERING

Er zijn tal van definities van het begrip ‘radicalisering’ in omloop. Bijvoorbeeld in 

een politieke context worden definities beïnvloed door de beleidskeuzes die ge-

maakt worden. Wetenschappelijke definities lijken vaak gekleurd door de specifieke 

discipline. Het merendeel van de definities wordt gekenmerkt door een gebrek aan 

precisie, wel hebben ze gemeen dat ze radicaliseren meestal omschrijven als een 

individueel proces, dat vaak sterk beïnvloed wordt door groepsprocessen. Tijdens 

dit proces wordt de heersende politieke orde afgewezen, net als de dialoog, het 

compromis en tolerantie als manieren om verandering teweeg te brengen. In plaats 

daarvan wordt geweld steeds meer geaccepteerd als een gepaste manier om be-

paalde doelen te bereiken.

RICHTLIJNEN
JOURNALISTEN

INLEIDING: 
KERNPUNTEN EN DOELSTELLINGEN

Er is veel geschreven over de bijna symbiotische relatie tussen de media en terrorisme. 

De inmiddels beroemd geworden metafoor van Margaret Thatcher – “publiciteit is de 

zuurstof van terrorisme” – verwijst naar de behoefte van terroristen naar een publiek. 

Media kunnen bepalen of iets in het nieuws wordt gebracht (agenda setting) en in 

welke context (‘framing’). Hierdoor spelen ze een cruciale rol bij het beïnvloeden en de 

beeldvorming van het publiek. Het is een wederzijds voordelige relatie, omdat terreur 

de media voorziet van drama, schokkende gebeurtenissen en tragedie, die verpakt kun-

nen worden als human-interest-nieuws – de perfecte ingrediënten voor een goedlopend 

product. Vaak wordt als voornaamste invloed die berichtgeving over terrorisme heeft 

op het publiek vooral angst of steun voor terreurbestrijding genoemd. Maar waar ter-

roristen ook op uit zijn, is het krijgen van erkenning voor hun motieven en sympathie 

voor hun doelen. Dit wijst vooruit naar de invalshoek van dit document: de invloed van 

de traditionele nieuwsmedia op radicalisering.1

Niet alleen berichtgeving over terrorisme is hierbij van belang, maar ook de manier 

waarop minderheden worden gepresenteerd en aangesproken. Stereotypen en vooroor-

delen kunnen gemakkelijk (en soms onbedoeld) door berichtgeving worden bevestigd 

of versterkt, met name als het gaat om religie of etnische afkomst. Als bestaande 

(maar niet ideale) maatschappelijke relaties of de status quo worden bevestigd, kan dit 

(groeps)gevoelens van onvrede versterken, nationalisme bestendigen of zelfs aanwak-

keren, of anderszins bijdragen aan spanningen tussen groepen in de samenleving. Maar 

als journalisten zich volledig bewust zijn van de invloed van retoriek op het ervaren van 

het wij-zij-denken of gevoelens van achterstelling, zijn journalisten ook bij machte om 

het faciliteren of verbaliseren van discriminatie te vermijden.

De doelstellingen van dit document zijn:

• uitleggen hoe de berichtgeving over bepaalde aspecten van de samenleving invloed  

 kan hebben op radicaliseringsprocessen in Europa.

•  het debat stimuleren over de rol die media spelen en in welke mate zij verantwoor- 

 delijkheid kunnen en zouden moeten nemen.

•  wijzen op mogelijkheden voor beleidsmakers, redacteuren en journalisten om 

 verantwoord met dit onderwerp om te gaan.

1

1 Er is heel veel geschreven over de invloed van internet op radicalisering, maar dat is niet waar dit 
 document over gaat.
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HOE KAN BERICHTGEVING OVER 
MINDERHEDEN VAN INVLOED ZIJN 
OP RADICALISERING?

Onderzoek wijst uit dat er vele factoren zijn die iemand in de richting van radicalisering 

kunnen drijven. De oorzaak kan in de persoonlijke sfeer liggen - bijvoorbeeld het zoeken 

naar identiteit of zingeving, of een persoonlijk trauma die een drastische verandering 

teweegbrengt. Toch heeft de maatschappelijke context een onmiskenbare invloed op 

het verdere verloop van dit proces en de verhalen die hiervoor een voedingsbodem 

vormen. Cruciaal is hierbij hoe mensen hun omstandigheden ervaren. Subjectieve 

percepties van discriminatie kunnen zeer sterke gevoelens van achterstelling oproepen, 

zowel individueel als binnen een groep. Als deze denkbeelden ook nog eens worden 

versterkt door diepgewortelde vooroordelen en een sterke wij-zij-denktrant, worden 

het ‘self-fulfilling prophecies’.

Een collectief gevoel van onvrede, waarbij leden van een groep het idee hebben dat 

ze minder rechten of mogelijkheden hebben dan andere groepen, mobiliseert men-

sen meer dan persoonlijke ervaringen. Bijzonder opmerkelijk is het feit dat groepen 

of individuen soms gevoelens van onvrede als het ware ‘overnemen’ van anderen en 

zelfbenoemde voorvechters van een zaak worden die niet de hunne is. Dit ziet men 

bijvoorbeeld bij mensen die mee gaan strijden in een oorlog in een ander land.

Als mensen geen manier vinden om hun gevoelens van onvrede aan de orde te stellen 

via de normaal geaccepteerde kanalen van maatschappelijke regulering, zoals de 

dialoog, rechtsgang, democratie en tolerantie, gaan ze op zoek naar alternatieve routes 

en zetten daarmee een stap in het proces van radicalisering. Dit geldt niet alleen voor 

minderheden die zich gediscrimineerd voelen, maar ook voor een meerderheid die zich 

bedreigd voelt door immigranten of minderheidsgroepen.

BERICHTGEVING OVER MINDERHEDEN KAN 
RADICALISERING ALS VOLGT NEGATIEF BEÏNVLOEDEN:

• Door middel van ‘framing’:

   - Stereotypen steken vaak gemakkelijk de kop op, bijvoorbeeld in de relatie  

  tussen negatieve daden of provocerende uitlatingen en iemands culturele of  

  religieuze achtergrond, zelfs als deze achtergrond in feite totaal niet ter zake  

  doet.

   - Het gebruik van losse beelden (‘episodic frames’) en het niet in de grotere 

  context plaatsen.

• Door middel van agenda setting:

   - Als een groep ernstig onrecht doormaakt en dit vervolgens door de media  

  wordt genegeerd, maakt dit het extra pijnlijk.

   - Tegelijkertijd kan zeer veel aandacht besteden aan de grieven van enkelen, alsof  

  zij een hele gemeenschap vertegenwoordigen, ook leiden tot onevenwichtig- 

  heid, wat veel meer druk op een situatie kan leggen dan nodig is.

• Door middel van retoriek:

   - Taalgebruik dat een wij-zij-gevoel of het idee van goed en slecht benadrukt, kan  

  polarisatie in de hand werken.

   - Eenmaal uitgesproken kan een (nieuwe) term zelf tot een stereotype verworden,  

  wat geen recht doet aan de complexiteit van de situatie en schadelijk is.

2
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BERICHTGEVING OVER MINDERHEDEN KAN 
RADICALISERING ALS VOLGT POSITIEF BEÏNVLOEDEN:

• Door middel van ‘framing’:

   - Verwijzen naar overkoepelende patronen of bepaalde risicofactoren.

   - Het tonen van de bredere context, bijvoorbeeld door middel van statistieken,  

  een analyse van een deskundige of andere relevante achtergrondinformatie.

• Door middel van agenda setting:

   - Aandacht vragen voor diversiteit, het publieke debat over discriminatie 

  stimuleren.

   - Aandacht besteden aan positieve voorbeelden van samenwerking tussen min- 

  derheids- en meerderheidsgroepen en van bijdragen van de minderheid aan de  

  samenleving.

• Door middel van retoriek:

   - Gebruik van een genuanceerde stijl en een positieve toon.

HOE KAN BERICHTGEVING OVER TERRORISME 
INVLOED HEBBEN OP RADICALISERING?

Naast gevoelens van onvrede kan ook de behoefte aan spanning en sensatie iemand in 

de richting van radicaal gedrag drijven. Berichtgeving over terreuraanslagen of -drei-

ging kunnen de behoefte aan spanning van voor radicalisering vatbare jonge mannen 

voeden, als de terreurdaden als spannend en avontuurlijk worden gepresenteerd. Denk 

aan de glossy foto op de cover van Rolling Stone Magazine van de verdachte van de 

bomaanslag in Boston, Dzhokhar Tsarnaev. Hierbij was de terrorist afgebeeld als een 

sexy ster, die deed denken aan foto’s van Jim Morrison.2

Andere aantrekkingsfactoren zijn o.a. de emotionele aantrekkingskracht om in actie te 

komen tegen onrecht, alsmede status en de interne erecode. Terroristen proberen deze 

factoren via de media te communiceren en vatbare jongeren over te halen voor hun 

zaak. Hun doel is om deze mensen te laten nadenken over hun motieven en sympathie 

te krijgen voor hun zaak. Ook zijn ze op zoek naar een soort van legitimiteit, die ze in 

de ogen van het publiek op gelijke voet stelt met politici.3 Dit betekent niet dat ze hun 

motieven altijd expliciet kenbaar willen maken tegenover journalisten. Vaak zijn de on-

derliggende motieven relevant voor het verhaal, of is dit de enige nieuwe informatie na 

de berichtgeving over de gebeurtenissen, en besteden journalisten er daarom uit eigen 

beweging aandacht aan.

De andere factor, de hang naar status en respect, wordt door terroristen uitgespeeld 

door hun potentiële aanhangers te laten zien waartoe ze in staat zijn. Spectaculai-

re beelden van aanslagen kunnen bewondering wekken. Daarnaast proberen ze te 

bewerkstelligen dat hun leiders een imago krijgen dat vergelijkbaar lijkt met normale 

politieke leiders. Dit doen ze bijvoorbeeld door persoonlijke interviews, filmmateriaal 

dat professioneel overkomt en zorgvuldige geframede boodschappen.

Een laatste factor die hier genoemd moet worden, en soms tot radicalisering kan lei-

den, is de traumatische ervaring en de behoefte aan vergelding. Hier is sprake van een 

andere invalshoek: de impact die berichtgeving over terroristische aanslagen heeft op 

slachtoffers en hun omgeving. De berichtgeving over de aanslag en het interviewen van 

slachtoffers kan invloed hebben op de manier waarop een gemeenschap op het drama 

reageert. Dit geldt met name voor separatistische aanslagen in gebieden met diepge-

wortelde conflicten die een hele gemeenschap raken.

3

‘Rolling Stone verdedigt glossy Tsaernev-cover onder luide protesten http://www.usatoday.com/story/news/
nation/2013/07/17/dzhokhar-tsarnaev-boston-marathon-bombing-rolling- stone/2523891/
Brigitte Nacos heeft hierover een uitgebreid kader geschetst in haar boek Mass-Mediated Terrorism: The 
Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism, (2007) Lanham, Md.: Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc.

2

3

We kunnen onbedoeld de politiek beïnvloeden in de 
manier waarop we verslag doen; het is onze belang-

rijkste taak als journalist om zo volledig en correct 
mogelijk te zijn over wat er daar werkelijk gaande is.
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BERICHTGEVING OVER TERRORISME KAN RADICALISERING ALS 
VOLGT NEGATIEF BEÏNVLOEDEN:

  • Door middel van’ framing’:

   - Door terreurdaden te presenteren als oorlog, of als kwaadaardig, wordt de  

  polarisatie versterkt en ontstaat er een tweedeling tussen wij en zij, waarbij  

  nog maar twee kampen overblijven. Dit kan heel confronterend zijn voor   

  mensen met een dubbele identiteit en ze in een extremere richting drijven. 

   - Door de terreurdaden geïdealiseerd te presenteren. Dit zal het terrorisme veel  

  aantrekkelijker maken voor jonge mannen die “cool” willen zijn. 

   - Een eenzijdige focus op de actie brengt het risico met zich mee dat er een on- 

  evenwichtig beeld ontstaat van de intensiteit van het gehele conflict.

  • Door middel van agenda setting:

   - Veel aandacht besteden aan de terreurgroepen die achter een aanslag zitten,  

  alsmede aan hun motieven en leiders, kan leiden tot sympathisanten. 

   - Als het perspectief van het slachtoffer niet wordt belicht, of juist te veel nadruk  

  krijgt, dan kan dit kwaad bloed zetten en een kiem voor radicalisering vormen.

  • Door middel van retoriek:

   - Als een reportage over een (zelfmoord)aanslag veel details bevat, kan dit bijna  

  als een instructie worden gelezen. 

   - Gedetailleerde beschrijvingen van geplande of uitgevoerde anti-terreuracties  

  kunnen radicale groepen inspireren en de terreurbestrijding bemoeilijken.

BERICHTGEVING OVER TERRORISME KAN RADICALISERING ALS 
VOLGT POSITIEF BEÏNVLOEDEN:

  • Door middel van ’framing’:

   - Door terreuraanslagen als misdrijven te behandelen, ongeacht het motief van  

  de pleger, worden ze onderworpen aan de wet en justitie. Dit kan in de beeld- 

  vorming de macht van de terroristen beperken.

  • Door middel van agenda setting:

   - Door aandacht te besteden aan andere zaken dan de aanslag alleen zorgt  

  voor balans en perspectief. Als de gebeurtenis de status ‘breaking news’ blijft  

  behouden, terwijl dit het in feite niet meer is, kan dit de impact vergroten.

  • Door middel van retoriek:

   - Wees voorzichtig met het gebruik van de termen terrorisme, extremisme en  

  radicalisering. Er zijn veel definities van deze begrippen in omloop. Om deze  

  reden is het belangrijk om zich te realiseren of zelfs expliciet te maken welke  

  connotaties kunnen ontstaan, als bepaalde gebeurtenissen als terrorisme of  

  radicalisme worden beschreven.

GAVIN REES 
JOURNALIST, DIRECTEUR DART CENTRE EUROPE, 
VERENIGD KONINKRIJK
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MEDIA EN RADICALISERING: 
DILEMMA’S EN INVALSHOEKEN

Er is al tientallen jaren veel aandacht voor het verslaan van etnische en religieuze kwes-

ties, althans in de gematigde kwaliteitsmedia, door de invoering van diversiteitsbeleid 

en redactierichtlijnen. Onderzoek onder journalisten in verschillende Europese landen 

laat zien dat ze in hun berichtgeving over etnische afkomst en religie de waarden van 

objectiviteit, mediapluraliteit, democratie en civiele maatschappij onderschrijven. 

Tegelijkertijd erkennen ze dat de media nog vaak een rol spelen in het versterken van 

negatieve stereotypen en vooroordelen die verband houden met etnische afkomst en 

religie. Volgens de ondervraagde journalisten, moet er evenwicht komen tussen twee 

belangrijke aspecten in de berichtgeving over diversiteitskwesties: informeren en 

interpreteren. Informeren verwijst naar een werkelijk weergave van de gebeurtenissen, 

terwijl interpreteren gericht zou moeten zijn op het bevorderen van een “constructie-

ve publieke dialoog over de kwesties waar het publiek zich zorgen over maakt”.4 Het 

rapport doet een aantal aanbevelingen, die voor het merendeel ook genoemd worden 

in andere documenten over dit thema, en in tal van journalistieke beroepscodes en 

-richtlijnen zoals die sinds eind 19de eeuw zijn ontwikkeld. In feite betreft het vooral 

sensitieve berichtgeving, achtergrondinformatie en feiten checken (zie kader). Dezelfde 

principes gelden als het gaat om het verslaan van terrorisme. Ook hier is het van belang 

om evenwichtig en kritisch om te gaan met bronnen en voorzichtig met het opvoeren 

van daders en slachtoffers.

GEVOELIGE ONDERWERPEN VRAGEN OM 
SENSITIEVEBERICHTGEVING

De aanbevelingen in richtlijnen voor berichtgeving over diversiteit zijn meestal 

eenvoudig van aard. Enkele voorbeelden:

Kijk verder dan de gebeurtenis: geef achtergrond informatie en uitleg over de 

juridische context. 

Veel nieuwsberichten bevatten provocerende en opvallende aspecten van een gebeur-

tenis, zonder dat ze verwijzen naar algemene patronen van bepaalde risicofactoren. 

In plaats van in zogenaamde ‘episodische frames’ komen gevoelige onderwerpen beter 

tot hun recht in ‘thematische frames’, die het grotere geheel tonen. Dit kan bijvoor-

beeld door het tonen van statistieken, een analyse van een deskundige of andere 

relevante achtergrondinformatie.

Uw reportage is zo goed als uw bron. 

Als u regelmatig over een gemeenschap bericht, zorg er dan voor dat u deze goed kent 

en zorg voor lokale bronnen. Zorg ervoor dat u een compleet beeld schetst.

Neem nooit genoegen met één kant van het verhaal. 

Zorg ervoor dat u bronnen interviewt met tegengestelde zienswijzen, zo voorkomt u 

dat het verhaal een vertekend beeld geeft van een gebeurtenis.

Blijf niet aan de randen hangen. 

Evenwichtige berichtgeving is meer dan alleen maar een extreem- linkse of extreem-

rechtse invalshoek geven.

Geef een stem aan hen die niet gehoord worden. 

Als een groep ernstig onrecht ondergaat en vervolgens wordt genegeerd, maakt dit 

het extra pijnlijk.

4

4 Rupar (2012) Getting the facts right. Reporting ethnicity and religion. België, International Federation of  
 Journalists. p. 58
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Maar er is vaak een verschil tussen deze codes en richtlijnen enerzijds en de 

dagelijkse praktijk anderzijds. Daar zijn meerdere verklaringen voor te geven:

  • De focus in codes en richtlijnen op feiten checken, het gebruik van meerdere bron- 

 nen en genuanceerde berichtgeving lijkt haaks te staan op wat nieuws maken  

 vandaag de dag betekent: zorgen dat je de primeur hebt (waardoor er weinig tijd  

 overblijft voor grondigheid of het nemen van welingelichte beslissingen om al dan  

 niet bepaalde aspecten te publiceren of uit te zenden), en kijkers en lezers trekken  

 om de inkomsten uit reclame en advertenties te verhogen.

•  De zware werkdruk op de meeste journalisten lijkt niet te stroken met de 

 aanbevelingen voor grotere zorgvuldigheid en meer nascholing, bijvoorbeeld als het  

 gaat om berichtgeving over minderheden.

•  Terreuraanslagen bieden veel mogelijkheden om lezers te trekken: ze bieden 

 drama, gevaar, schokkende gebeurtenissen, bloed, menselijke tragedie, wonder- 

 baarlijke verhalen en helden. Omdat nieuws over terreur de aandacht van mensen  

 lange tijd kan vasthouden, lijkt het bijna logisch of zelfs een verplichting om er  

 uitvoerig aandacht aan te besteden. Bovendien, wie beslist er eigenlijk hoe veel  

 berichtgeving “te veel” is?

•  Nuancering wordt vaak verward met morele gelijkwaardigheid: als media de daden,  

 die door de politiek als terreur of moord worden bestempeld, niet ook als zodanig  

 veroordelen, worden zij er direct van verdacht dat ze de daders een platform bieden,  

 of kritiek hebben op de terreurbestrijding.

•  Dit kan directe commerciële consequenties hebben: reputatieschade houdt direct  

 verband met het financiële risico van lagere inkomsten uit reclame of kleinere 

 oplagen. Toen in het Verenigd Koninkrijk de Daily Mirror in 2003 krachtig stelling  

 nam tegen de oorlog, leed de krant een desastreus oplageverlies.

•  Bij de keuze om bepaalde details wel of niet weer te geven, wordt een afweging  

 gemaakt tussen het financiële risico en het verlangen om het recht op informatie  

 van de samenleving te beschermen. Ook kan er sprake zijn van systematische  

 pogingen tot misleiding door partijen die daar belang bij hebben en journalisten  

 van desinformatie voorzien.

Vanwege tijd- en geldbeperkingen, concurrentiedruk en de veranderende plaats van tra-

ditionele media in het medialandschap lijkt het bijzonder moeilijk om de codes altijd na 

te leven. Als het zo moeilijk is om negatieve effecten te vermijden, kan men dan über-

haupt spreken van een mogelijkheid, of zelfs verantwoordelijkheid, om positief gebruik 

te maken van de kracht van nieuwsmedia? Het Media4Diversity report,5 meent dat de 

media hierin wel degelijk een verantwoordelijkheid hebben en aandacht moeten vragen 

voor diversiteit, een standpunt tegen discriminatie moeten innemen en een positieve 

identiteit voor etnische en religieuze minderheden moet bevorderen. Het rapport geeft 

tal van voorbeelden hoe dit in heel Europa in de praktijk wordt gebracht. Het is echter 

niet vanzelfsprekend dat alle soorten media hiertoe min of meer verplicht zijn. In het 

licht van de grote diversiteit van kenmerken, tradities, doelgroepen, en ideologische en 

politieke achtergronden in het medialandschap, lijkt dit eerder een benadering waar-

mee sommige zenders of kranten zich kunnen onderscheiden. Het werpt ook de vraag 

op of algemene richtlijnen en aanbevelingen überhaupt zinvol zijn, als in de praktijk het 

beleid van een zender volledig wordt bepaalde door haar traditie en kleur. De discussie 

dient misschien niet zozeer te gaan over de inhoud van kwaliteitsnormen, maar over 

hun werkelijke status en effectiviteit. Wat is de verantwoordelijkheid van de nieuwsme-

dia jegens het publiek en op welke wijze kan die verantwoordelijkheid invloed hebben 

op beslissingen? Dit zou het onderwerp van debat moeten zijn, in het algemeen, maar 

zeker als het gaat om radicalisering.

5 Media4Diversity. Taking the Pulse of Diversity in the Media. A Study on Media and Diversity in EU Member  
 States and 3 EEA countries
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HOE KAN HIERIN EEN STAP 
VOORUIT WORDEN GEZET?

Gezien de bewezen noodzaak om aandacht te besteden aan het verband tussen be-

richtgeving en radicalisering en de complexiteit hiervan, moet er worden geïnvesteerd 

in motivatie en kennis. Dit lijken randvoorwaarden die eerst moeten worden vervuld, 

voordat codes en richtlijnen kunnen worden nageleefd.

BEWUSTZIJN EN MOTIVATIE

Radicalisering is een bijzonder relevant onderwerp voor de media, niet alleen voor pu-

blicatie doeleinden, maar ook in het kader van beleid hierover. Kennis van het verband 

tussen berichtgeving en radicalisering en de motivatie om dienovereenkomstig te han-

delen zouden hoger op de agenda van media-onderwijs en mediabeleid moeten staan. 

De discussie waar we eerder naar verwezen zou dit kunnen stimuleren, in combinatie 

met de goede voorbeelden uit de praktijk.

TOEGANKELIJKE INFORMATIE

Als kennis over terreur en processen van radicalisering beter toegankelijk wordt, zal dit 

helpen om in betrekkelijk korte tijd het grotere geheel in beeld te krijgen en veelge-

maakte fouten te vermijden.

Op beleidsniveau betekent dit dat uit onderzoek verkregen kennis voortdurend moet 

worden geactualiseerd in gemakkelijk verkrijgbare, praktische factsheets en instructies, 

waarbij er rekening mee wordt gehouden dat er vaak weinig tijd is om dingen op te 

zoeken of door te lezen. Ook zou een overzicht van relevante databases beschikbaar 

moeten zijn. De onderstaande bronnenlijst kan hierbij een hulpmiddel zijn. Deze lijst 

kan van praktisch nut zijn voor redacteuren en journalisten, als startpunt voor het snel 

checken van feiten en controleren van begrippen, of voor achtergrond-research.

5

Als we een moeilijk onderwerp bepreken over politiek 
geweld, dan kun je gemakkelijk in de valkuil 

van ‘zwart – wit’ vallen.

RICHTLIJNEN
JOURNALISTEN
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INFORMATIE EN BRONNEN

TERMINOLOGIE EN HANDIGE BEGRIPPENLIJSTEN

Er zijn tal van definities van de begrippen ‘terrorisme’ en ‘radicalisering’ in omloop, 

deels vanwege het gebruik in politieke context, waar definities worden gebruikt voor 

de rechtvaardiging van beleidskeuzes. Daarom is het van belang te realiseren, of zelfs 

expliciet te maken, welke connotaties kunnen ontstaan als bepaalde gebeurtenissen 

als terrorisme of radicalisme worden gekenmerkt. Woorden die niet gangbaar zijn in 

een taal kunnen soms connotaties hebben waar u zich niet van bewust bent. Vermijd 

ook het gebruik van termen waar het publiek niet of nauwelijks mee bekend is, of die 

gemakkelijk verkeerd worden begrepen. Als de termen niet kunnen worden vermeden, 

geef dan nadere toelichting. Zo wordt het woord “jihad” vaak verkeerd vertaald als 

“heilige oorlog” en geassocieerd met fout, gevaarlijk, sinister, enz.. Hoewel sommige 

militante groeperingen de term op deze manier gebruiken, heeft het concept een totaal 

andere betekenis voor gewone Moslims. Ook de Arabische zinsnede “Allahoe Akbar,” wat 

kan worden vertaald als “God is de grootste,” is bijzonder belangrijk voor en wordt vaak 

gebezigd door Moslims. Het komt meermalen voor in Islamitische gebeden en wordt 

ook gebruikt als algemene juichkreet. In de media wordt de zinsnede echter soms 

gepresenteerd als strijdkreet. Hierdoor wordt potentieel elk gebruik van de zinsnede 

verdacht of bedreigend.

Enkele nuttige verklarende woordenlijsten in deze context:

  • Verklarende woordenlijst religie: 

http://www.thearda.com/learningcenter/religiondictionary.asp (Amerikaans) woorden-

boek over religieuze begrippen, bevat ook kaarten, afbeeldingen en een rijke informa-

tiedatabase.

  • Verklarende woordenlijst immigratie: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we- do/networks/european_migration_

network/glossary/index_a_en.htm

De EMN Glossary is gepubliceerd in een aantal talen, inclusief Arabisch. Deze bevat een 

inleiding over hoe de woordenlijst door het EMN tot stand is gebracht. De woordenlijst 

is momenteel verkrijgbaar in de volgende talen: Deutsch, English, Español, Français , 

Italiano, Português en Arabic.

  • Verklarende woordenlijst terrorisme: 

http://www.terrorism-research.com/glossary/

  • Index van symbolen en groepen: 

http://nctc.gov/site/groups/index.html

BRONNEN OVER TERRORISME

De meeste aannames over terrorisme zijn gebaseerd op de zogenaamde ‘zwarte zwa-

nen’: incidenten die buiten de normale verwachtingspatronen vallen, grote gevolgen 

hebben, en niet te voorspellen zijn. De aanslag van 11 september is een voorbeeld van 

een ‘zwarte zwaan’, in alle opzichten een extreem afwijkende gebeurtenis, maar wel 

één die grote invloed heeft uitgeoefend op tal van theorieën, definities en maatregelen 

betreffende terreur. Als men bewust is van de ‘mythes’ over terreur die door deze ge-

beurtenis zijn ontstaan, kan dit wellicht bijdragen tot een meer evenwichtige bericht-

geving over terreuraanslagen. Zie voor voorbeelden van ‘mythes’ het artikel van LaFree 

“Discussion point: black swans and burstiness: countering myths about terrorism”.
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(http://www.start.umd.edu/news/discussion-point-black-swans-and-burstiness-coun-

tering-myths-about-terrorism) alsmede “START Director addresses common myths of 

terrorism”.

(http://www.start.umd.edu/news/start-director-addresses-common-myths-terrorism).

The Annual EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), samengesteld door 

analisten en experts van Europol, mede gebaseerd op bijdragen van EU-lidstaten en 

externe partners.

https://www.europol.europa.eu > Strategic analysis reports > EU Terrorism Situation 

and Trend Report (TE-SAT).

Officiële Europese lijst van terroristische personen, groepen en entiteiten

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0395&rid=1

http://www.terrorismdata.leiden.edu/  

Onderzoek database over Terrorisme, Contraterrorisme en Radicalisering, opgezet door 

het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme (CTC) van de Universiteit Leiden 

(Campus Den Haag), Nederland.

http://www.start.umd.edu/ 

Het National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism – beter 

bekend als START – is een universitair centrum voor onderzoek en onderwijs, bestaan-

de uit een internationaal netwerk van wetenschappers die zich bezighouden met de 

wetenschappelijk studie van de oorzaken en sociale gevolgen van terrorisme in de 

Verenigde Staten en wereldwijd. 

De website bevat een database van publicaties, achtergrondrapporten over aanslagen, 

datasets en tools om data te doorzoeken, zoals de Global Terrorism Database (http://

www.start.umd.edu/gtd/). 

De Global Terrorism Database (GTD) is een open-source database met informatie over 

terreurgebeurtenissen over de hele wereld vanaf 1970 tot en met 2012 (aanvullende 

jaarlijkse updates zijn gepland).

http://www.transnationalterrorism.eu/ 

Dit is de officiële website van het Europese research-project Transnational Terrorism, 

Security, and the Rule of Law (TTSRL). TTSRL was een onderzoeksproject met meerde-

re facetten, bedoeld om Europeanen meer inzicht te geven in terrorisme. Het onderzoek 

werd tussen 2006 en 2009 uitgevoerd en leverde diverse nuttige publicaties op, die 

beschikbaar zijn via deze website.

Informatie over en instructies voor het interviewen van slachtoffers en het verslaan 

van schokkende gebeurtenissen: 

http://dartcenter.org/gateway/journalists 

Veel informatie en richtlijnen over het verslaan van traumatiserende gebeurtenissen, 

verantwoorde interview technieken, het gebruik van open vragen en het vermijden van 

her traumatisering van getuigen/slachtoffers.

Het DART Center for Journalism and Trauma biedt ook veel informatie, factsheets, 

advies brochures en gidsen over dit onderwerp, bijvoorbeeld “Tragedies & Journalists - a 

guide for more effective coverage”.
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BRONNEN OVER RADICALISERING

www.radicalisationresearch.org 

Biedt beleidsmakers, journalisten en iedereen die in hun werk gebruik maken van 

begrippen als radicalisering, fundamentalisme of extremisme eenvoudig toegang tot 

hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek over deze controversiële onderwerpen.

www.strategicdialogue.org 

Het Institute for Strategic Dialogue (ISD) is een onafhankelijke denktank, die samen-

werkt met toonaangevende namen uit politiek, bedrijfsleven, media en academische 

wereld om met meerdere landen te komen tot oplossingen voor de grote veiligheids- en 

sociaaleconomische vraagstukken van onze tijd, en oplossingen die het vermogen van 

Europa vergroten om effectief te acteren op het wereldtoneel.

www.counterextremism.org

Bevat een rijke database, met opties om te zoeken op thema, land, doelgebied en type 

bron.

http://icsr.info  

Website van het International Centre for the Study of Radicalisation.

BRONNEN OVER BERICHTGEVING EN DIVERSITEIT

http://www.media-diversity.org/en: 

Rijke database bestaande uit codes, richtlijnen, rapporten, best practices, enz.

http://ethicaljournalisminitiative.org/en

Rijke database, links naar tal van bronnen, publicaties en praktijkvoorbeelden.

http://www.mediawise.org.uk/diversity  

Artikelen, rapporten en richtlijnen voor beste praktijkvoorbeelden betreffende Ethnic 

minorities, Gender, Islam, Lesbian, Gay, Bisexual and Trans, People with disabilities, 

Roma, Gypsies and Travellers.

http://www.mediaact.eu 

Website van een EU-onderzoeksproject over mediaverantwoordelijkheid en transparan-

tie in Europa, met literatuurdatabase en onderzoeksresultaten.

http://ethicaljournalisminitiative.org/en

O.a. full text-versie van het rapport van Rupar, Getting the facts right. Reporting ethni-

city and religion.
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De documenten die voor deze Toolkit zijn geproduceerd en die ook te vinden zijn op de website 

www.terratoolkit.eu, zijn elk op maat toegesneden op de beroepsgroepen die in contact komen met 

jongeren die kwetsbaar zijn voor radicalisering. Het legt uit waarom de informatie voor u van belang kan 

zijn. Het doel van deze documenten is het bewustzijn over radicalisering en hoe dit kan worden herkend, 

te vergroten en hoe ermee omgegaan kan worden. Er zijn handleidingen waar ook nog nader wordt inge-

gaan op het proces van radicalisering en de rol die u kunt spelen in de aanpak ervan, en er zijn ook korte 

factsheets. Beide documenten zijn kosteloos beschikbaar op de website.

Voor nadere informatie over TERRA verwijzen wij graag naar onze website www.terra-net.nl 




