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1 TERRA
TERRA is een tweejarig preventie- en voorlichtingsproject dat gebruik maakt van
een Europees netwerk, gefinancierd door het Directoraat-Generaal voor Migratie en
Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie. De uitvoering is in handen van
Impact, het kenniscentrum voor psychosociale zorg na schokkende gebeurtenissen,
partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, Nederland en de Vereniging voor de
Hulp aan de Slachtoffers van 11 maart (AV11M) in Madrid.
TERRA hanteert een preventieve benadering van radicalisering dat tot terrorisme kan
leiden. Op basis van de kennis volgens de huidige stand van de wetenschap, consultatie
van academici, mensen die in de praktijk werken met jongeren, slachtoffers van terrorisme en voormalig radicalen wordt een gemeenschapsaanpak voorgesteld, die specifiek
aandacht besteedt aan de onderliggende motivatie die kan leiden tot radicalisering, het
proces van radicalisering signaleert en tracht tegen te gaan, en tenslotte indien nodig,
de geradicaliseerde persoon weerhoudt van het plegen van een terroristische daad.

2 TERRA TOOLKIT
Deze toolkit neemt de gemeenschapsaanpak als uitgangspunt. Hij is in de eerste plaats
bedoeld ter ondersteuning van bestaande of nieuwe netwerken van maatschappelijk
werkers, politie en justitie, religieuze leiders en lokale beleidsmakers voor het uitwisselen van informatie over jongeren of mensen in een probleemwijk. Verder biedt de
toolkit informatie voor journalisten en beleidsmakers over de invloed die zij kunnen
uitoefenen op de achtergrond-factoren van radicalisering.
Onze tools zijn gericht op professionals in heel Europa en gaan in op de meest voorkomende vormen van extremisme in Europa: rechts-extremisme, links-extremisme,
islamitisch extremisme, separatisme en single-issue-extremisme. Eén tool, die voor
religieuze leiders, focust alleen op islamitisch extremisme.
De toolkit bestaat uit:
• Een algemeen achtergronddocument waarin doelstellingen, aannames, 		
uitgangspunten en de mogelijkheden voor gebruik aan bod komen;
• Afzonderlijke tools voor elke doelgroep;
• Videomateriaal;
• Website met achtergrondinformatie (onze literatuurstudie, links naar 		
achtergronddocumenten voor elke doelgroep, een bibliografie en een over-		
zicht van relevante links naar preventieprogramma’s en mogelijke partners).

3 ONZE TOOLS
TERRA heeft een reeks documenten geproduceerd, elk op maat toegesneden op de
beroepsgroepen die in contact komen met jongeren die kwetsbaar zijn voor radicalisering. Het doel van deze documenten is het bewustzijn over radicalisering en hoe dit kan
worden herkend, te vergroten. We geven een lijst van mogelijke indicatoren en onderstrepen de waarde van gecoördineerd samenwerken aan een preventieve aanpak. Hier
introduceren we graag enkele uitgangspunten die relevant zijn voor het ontwikkelen en
het gebruik van de tools:
1 De doelgroepen en het belang van een gemeenschapsaanpak;
2 Wat TERRA onder processen van radicalisering verstaat;
3 Belangrijke opmerkingen over het gebruik van “indicatoren”.
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4 HET BELANG
VAN EEN GEMEENSCHAPSAANPAK
TERRA richt zich op preventie door het vroegtijdig signaleren van radicalisering.
Het signaleren dient door de directe omgeving van de risico jongeren plaats te vinden.
Naast ouders en leeftijdsgenoten bestaat deze omgeving uit professionals in verschillende disciplines, zoals leraren, jeugdwerkers, religieuze leiders of politiemensen.
Zij zijn geen experts op het gebied van terrorisme, maar kunnen de ogen en oren zijn
die signalen opvangen die als “eerste waarschuwingen” kunnen worden beschouwd.
Voor een goed begrip van wat zij zien en horen, is het van belang dat deze personen
hun zorgen over iemand delen, om zo een beter beeld te krijgen en te bespreken hoe de
persoon het beste kan worden benaderd en gevolgd.
Het belangrijkste doel van een gemeenschapsaanpak is het beschermen van zowel de
persoon die risico loopt te radicaliseren en als van hun directe omgeving. Als we het
over familie en eerstelijnswerkers hebben, zien we dat deze gezinsleden en professionals zich op verschillende wijze verhouden tot de kwetsbare persoon.

• Kwetsbaar persoon
• Familie, leeftijdsgenoten, 		
schoolomgeving

		

(dagelijks contact)
• Gemeenschap, waar-		
onder religieuze leiders, 		
politie, jeugdwerkers, 		
sportverenigingen 		
(regelmatig contact)
• Beleidsmakers,
journalisten (invloed
op maatschappelijke 		
context)

Elke ring in dit cirkelmodel geeft een andere manier van contact weer met de kwetsbare persoon. Veranderingen in gedrag, vriendengroep of ideologie zijn beter zichtbaar
voor familieleden of professionals in de binnenste kring dan in de buitenste. Zo kunnen
de ouders van een jongere bijvoorbeeld zien of hun zoon zijn uiterlijk drastisch heeft
veranderd en geleidelijk een nieuwe groep vrienden heeft gekregen en zijn oude vrienden niet meer ziet. Een politieagent die de jongen voor het eerst ziet, weet niet hoeveel
hij is veranderd in het laatste jaar – terwijl deze verandering cruciaal is. Daarom is het
zo belangrijk om te beseffen dat voor een goede inschatting van wat er aan de hand is
contact, communicatie en transparantie tussen en binnen de verschillende cirkels van
het grootste belang is.
In de door ons voorgestelde aanpak krijgen vertegenwoordigers van elke ring een
tijdstip en plaats waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Ze krijgen materiaal dat informatie bevat over radicalisering (bijvoorbeeld de documenten waar de TERRA-toolkit uit
bestaat), waardoor men zich meer bewust wordt van wat er kan spelen. De bijeenkomsten kunnen in het kader zijn van bestaande overlegstructuren, of nieuwe netwerken
met specifieke aandacht voor radicalisering.
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De TERRA-toolkit bevat aanvullende tools voor:
• Leraren en jeugdwerkers;
• Politieagenten;
• Gevangenis- en reclasseringsmedewerkers;
• Religieuze leiders;
• Gemeenten.
Verder biedt de toolkit adviezen voor nationale overheden en inspiratie voor journalisten. Alle documenten kunnen gratis worden gedownload op www.terratoolkit.eu

5 WAT IS RADICALISERING?
Er zijn tal van definities van ‘radicalisering’ in omloop. Definities die gehanteerd worden
in een politieke context, worden mede bepaald door beleidskeuzes. Academische definities lijken vaak gekleurd door de specifieke discipline. Veel definities worden daarbij
gekenmerkt door een gebrek aan precisie. De meeste definities hebben wel gemeen dat
ze verwijzen naar een individueel proces dat vaak sterk beïnvloed is door groepsprocessen. Tijdens dit proces van toenemende radicalisering wordt de heersende politieke
orde afgewezen, net als de dialoog, het compromis en de tolerantie als manieren om
verandering teweeg te brengen. In plaats daarvan wordt geweld steeds meer geaccepteerd als een gepaste manier om bepaalde doelen te bereiken. Zodoende kan op enig
moment radicalisering tot terrorisme leiden (maar niet noodzakelijkerwijs). Dit proces
is door Fathali Moghaddam gevisualiseerd in een ‘trapmodel’ ‘The Staircase to
Terrorism’, dat van centraal belang is binnen de TERRA- toolkit.

5de trede
De terroristische daad en
het vermijden van remmende
mechanismen
4de trede
Consolidering van categorisch
denken en het als legitiem ervaren
van de terroristische organisatie
3de trede
Morele betrokkenheid

2de trede
Verplaatsing van agressie

1ste trede
Subjectief ervaren mogelijkheden
om oneerlijkheid tegen te gaan
Onderaan
Psychologische interpretatie van de
feitelijke omstandigheden

Gebaseerd op het trapmodel ‘The staircase to Terrorism’ (Moghaddam 2005)
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Om het hoofd te kunnen bieden aan radicalisering en
terrorisme, moeten we in lange termijn globale politieke
ontwikkelingen denken die helpen bij het democratiseringsproces;
we moeten daarbij voorbij het nationalistisch denken gaan.

Het trapmodel geeft een soort van besluitvormingsproces weer. Een radicaliseringsproces is de beweging van de ene trede naar de volgende. Op elke “verdieping” zijn deuren
die zouden kunnen worden geopend, of juist niet. Of iemand op een bepaalde verdieping blijft of doorstroomt naar de volgende hangt ervan af of de deuren en de ruimtes
als geopend of gesloten worden ervaren. Naarmate iemand hoger op de trap komt, ziet
hij steeds minder keuzes open staan. Dit kan betekenen dat het gebruik van geweld
uiteindelijk de enig mogelijke uitkomst lijkt te zijn.
Op de onderste trede zijn elementen als eerlijkheid en een rechtvaardige behandeling van cruciaal belang. Als iemand het gevoel heeft dat hij, en de andere leden van
etnische, religieuze, politieke of zelfs beroepsgroepen, niet dezelfde voordelen heeft als
mensen uit andere groepen, dan kan dit gevoel van oneerlijkheid bepalend zijn voor
iemands gedrag, waardoor hij hoger op de trap komt. Het gevoel dat hij op rechtmatige
manieren geen invloed kan uitoefenen op deze situatie kan ertoe leiden dat hij op de
eerste trede belandt. Dit noemt Moghaddam “subjectief ervaren mogelijkheden om een
oneerlijke behandeling tegen te gaan”. In deze fase is het nog mogelijk om het radicaliseringsproces tegen te gaan en manieren aan te bieden om deze ervaren oneerlijkheid
aan te pakken. Deze legale manieren zouden bijvoorbeeld juridische procedures kunnen
zijn, of de mogelijkheid om aan democratische processen deel te nemen die de situatie
van zijn groep positief kunnen beïnvloeden. Als deze mogelijkheden echter niet voor
hem beschikbaar zijn, kan zijn gevoel van onrecht verder uitkristalliseren en hem naar de
volgende trede leiden.
Op de tweede trede hebben sommige mensen het idee dat er geen rechtmatige vormen
bestaan tegen de “onrechtvaardigheden” die zij ervaren en deze percepties vormen de
basis voor een nieuwe moraliteit. Dit is de fase waarin iemand belangstelling krijgt voor
een radicale ideologie en voor radicale oplossingen. Dit is in feite nog betrekkelijk ongevaarlijk, tot de radicale groep zich aandient en aanbod en behoefte samenkomen. Als
iemand besluit zich aan te sluiten bij een radicale groep, belandt hij op de derde trede.
Op de derde trede, “morele betrokkenheid”, maakt de persoon zich het gedachtegoed
van de groep meer eigen, waardoor hij gaat denken dat een ideale maatschappij bereikbaar is en dat alle middelen hiertoe gerechtvaardigd zijn. Op deze verdieping wordt de
verbintenis met een terroristische organisatie en/of zaak aangegaan.
Moghaddam suggereert dat als iemand eenmaal tot de vierde trede is doorgedrongen,
er een “consolidering van het categorische denken en het als legitiem ervaren van de
terroristische organisatie” plaatsvindt. Op dat punt aangekomen neemt de radicale
groepering en haar parallelle moraal een centrale plaats in zijn dagelijks leven in. Hij
functioneert nu als lid van een terroristische cel, waar hij veel positieve aandacht van
krijgt, zowel van een ronselaar als van de leider van de cel. In het geval van een “lone
wolf” of “zelf-gegenereerde” terroristische individuen en kleine groepen, vindt de versterking van gedrag vaak plaats via internet. Deze versterking wordt ook gehandhaafd
door een “parallel universum” dat door de terroristische persoon is gecreëerd, een universum dat compleet geheim wordt gehouden en waarin de gewone samenleving als
kwaadaardig wordt beschouwd en als een gerechtvaardigd doelwit voor terroristische
aanslagen wordt gezien.
De vijfde en bovenste trede wordt “de terroristische daad en het vermijden van remmende mechanismen” genoemd. In dit stadium zal de persoon, die nu als “lone wolf” of
als lid van een terroristische cel een volwaardig terrorist is geworden, burgers resoluut
als “zij” categoriseren in de wij-zij-formulering, en geweld tegen hen op deze manier
rechtvaardigen. Voor de terrorist wordt het mogelijk de terroristische daad te plegen
door het ontwijken van mechanismen die normaliter burgers weerhoudt om geweld te
gebruiken zoals medelijden, door het snel en plotseling te doen en door de overtuiging
dat het gericht is tegen de vijand.
Om de voortgang van de ene trede op de trap naar de andere aan de doelgroepen van
TERRA te kunnen koppelen, gebruiken we de volgende begrippen om het proces te
beschrijven:

TerRaToolkit.eu

DEZE VIDEO STAAT OP
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PROFESSOR FATHALI MOGHADDAM
DIRECTEUR VAN HET ‘CONFLICT RESOLUTION
PROGRAM’ VAN DE GEORGETOWN UNIVERSITEIT, VS.

RISICO’S EN WEERBAARHEID beschrijft de begane grond en legt uit welke factoren
een gewone burger zouden kunnen motiveren om belangstelling in radicale ideeën te
ontwikkelen.
OMGAAN MET JONGEREN DIE SYMPATHIE ONTWIKKELEN VOOR EXTREMISTISCH
GEDACHTEGOED gaat in op veranderingen in ideologie die een persoon mogelijk
doormaakt en op de eerste verdieping laat zien.
STEL DAT ZE ZICH ECHT AANSLUITEN BIJ EEN RADICALE GROEPERING? Dit hoofdstuk
handelt over de tweede verdieping van het trappenmodel. Het is op dit punt dat aanbod
en vraag samenkomen en mensen die op zoek zijn naar een radicale groepering in contact komen met radicale groeperingen die op zoek zijn naar kwetsbare mensen.
ALS ZE DIEPER IN DE RADICALE GROEPERING INTEGREREN zet op een rij wat zichtbaar
kan zijn op de derde verdieping, als het lidmaatschap van een groepering eenmaal bevestigd is.
ALS ZE IN ZWARE CRIMINELEN VERANDEREN bespreekt indicatoren die mogelijk zichtbaar zijn op de vierde en vijfde verdieping.

6 OVER HET GEBRUIK VAN ‘INDICATOREN’
Het uitgangspunt voor de TERRA-toolkit is dat de hierboven beschreven processen kenmerken hebben die vroeger of later zichtbaar worden voor de mensen in de omgeving
van een radicaliserende persoon. Bijvoorbeeld veranderingen in gedrag, taalgebruik,
uiterlijk en vriendenkring. Als men begrijpt hoe deze veranderingen tot op zekere hoogte indicatoren voor de beschreven processen zijn, kan radicalisering vroeger worden
herkend. Maar denken in termen van indicatoren kan ook gevaarlijk zijn. Maar al te snel
kan dit de suggestie wekken van een “afvinklijst”, waarbij iemand als “radicaliserend
persoon” wordt beschouwd als bepaalde vakjes zijn aangevinkt. Dit moet naar onze
mening worden voorkomen. Daarom willen we graag enkele belangrijke algemene
opmerkingen maken over het werken met indicatoren.
1 Het zwaartepunt in programma’s die bedoeld zijn om radicalisering aan te 		
pakken ligt vaak bij identiteitsvorming binnen de doelgroep van jongeren.
Ondersteuning van jongeren bij het omgaan met problemen op het gebied van
identiteitsvorming en zelfwaardering kan gemakkelijk worden gerechtvaardigd.
Maar als dit specifiek en openlijk gebeurt met de intentie om radicalisering te voorkomen, kan dit tot gevolg hebben dat de betreffende jongeren onnodig het 		
etiket “radicaal” krijgen opgeplakt. Vanwege dit aandachtspunt is het van essentieel belang dat pogingen om radicalisering aan de orde te stellen gericht zijn op de
doelgroepen als geheel. Er moet alleen worden ingezoomd op personen die daartoe
reden geven, en specifieke etnische of politieke groeperingen moeten niet als
zodanig worden benaderd.
2 Het element verandering is cruciaal bij het interpreteren van de gesignaleerde
indicatoren. Een bepaalde indicator kan bij iemands normale gedrag horen; in dat
geval is deze niet van belang als indicator van radicalisering. Er zou een bepaalde
ontwikkeling zichtbaar moeten zijn als iemand aan het radicaliseren is.
3 Eventuele radicalisering kan niet worden vastgesteld op basis van één enkele
indicator, maar alleen als meerdere indicatoren aanwezig zijn. Signalen
moeten worden verklaard en geverifieerd door andere omgevingsfactoren
erbij te betrekken.
4 Het observeren van algemene gedragspatronen bij de persoon in kwestie is van
essentieel belang. Een sterke focus op “unieke” indicatoren van radicalisering is
minder effectief. We bevelen daarom een gemeenschapsaanpak aan. Dit betekent
dat professionals samen een zaak kunnen bespreken, vanuit hun verschillende
gezichtspunten, zodat een beter beeld ontstaat.
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7 TOEPASSEN VAN TERRA-TOOLS
Om de instrumenten van de TERRA-toolkit optimaal te benutten is het
bijzonder handig als bepaalde zaken al geregeld zijn.

PRIVACYREGELGEVING
De meeste Europese landen beschikken al over wetgeving of overlegstructuren zoals
het Meld- en adviescentrum voor radicalisering of veiligheids- en beveiligingsnetwerken, die
de mogelijkheid geven om informatie tussen professionals uit te wisselen die in andere
omstandigheden vertrouwelijk zou zijn geweest. Het is van groot belang dat u nagaat
of de regelgeving in uw land deze uitwisseling toestaat.

DESKUNDIGEN
TERRA is gebaseerd op een gemeenschapsaanpak, waarbij mensen in het kader van
hun beroep informatie uitwisselen over een persoon waarvan men vreest dat hij aan
het radicaliseren is. Voor de begeleiding en ondersteuning tijdens dit proces kan het
bijzonder nuttig zijn om te beschikken over een of meer deskundigen die advies kunnen
geven. Dit kunnen academische deskundigen op dit terrein zijn, of voormalig radicalen,
of andere mensen met bepaalde expertise op dit gebied.
Werken als netwerk biedt goede mogelijkheden om de juiste persoon te vinden om
jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering te steunen en te coachen. Maar als de
jongere eenmaal binnen een groep is geïntegreerd en een proces van de-radicalisering
noodzakelijk is, dan gaat dit vaak de mogelijkheden van het netwerk te boven. Daarom
dient elk netwerk te beschikken over een eigen expert op het terrein van de-radicalisering, die jongeren kan coachen op hun weg terug, of die de professionals en ouders kan
ondersteunen bij het omgaan met de radicaliserende persoon.

TRAINING VOOR PROFESSIONALS
Trainingen en bewustmakingsactiviteiten voor professionals kunnen preventie-activiteiten inhoudelijk versterken. Meer informatie en materialen vindt u op de website van
TERRA.

HANDLEIDING
LERAREN &
JEUGDWERKERS

TerRaToolkit.eu

DEZE HANDLEIDING STAAT OP
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Radicalisering
en waarom dit relevant is voor u

EEN HANDLEIDING VOOR LERAREN
EN JEUGDWERKERS
Deze handleiding bevat informatie over signalen dat een jongere
mogelijk radicaliseert, enkele tips over hoe u contact met hen kunt
maken om dit gevoelige onderwerp te bespreken, en suggesties voor
samenwerking met andere professionals, zoals politie en justitie
en maatschappelijk werk. De handleiding is gemaakt door TERRA,
een Europees netwerk en leerprogramma. Dit advies is onderdeel
van een complete toolkit die speciaal is ontwikkeld voor lokale en
nationale overheden en voor mensen in het veld die beroepsmatig in
contact komen met vatbare personen of groepen die het risico lopen
te radicaliseren.
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OMGAAN MET RADICALISERING
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WAT ZOU UW ROL KUNNEN ZIJN?
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STEL DAT ZE ZICH ECHT AANSLUITEN BIJ EEN RADICALE
GROEPERING?
ALS ZE DIEPER IN DE EXTREMISTISCHE GROEP INTEGREREN
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1 DOEL EN ACHTERGROND: 			
OMGAAN MET RADICALISERING
Deze handleiding gaat over radicalisering en is geschreven voor leraren in het middelbaar onderwijs en andere professionals die regelmatig contact hebben met jongeren.
Wij hopen dat u na het lezen van de handleiding:
• Alerter bent op de mogelijkheid dat iemand binnen uw doelgroep het risico 		
loopt te radicaliseren;
• Bekend bent met enkele oorzaken van dit proces;
• Weet wat enkele mogelijke signalen van dit proces zijn;
• Bekend bent met de andere beroepsgroepen die kunnen worden betrokken 		
om dit proces te beïnvloeden in de richting van een positieve uitkomst, en 		
zowel u als de persoon waar u zich zorgen om maakt, kunnen 			
ondersteunen;
• Zich in staat voelt om in actie te komen door contact te leggen met deze 		
groepen en de persoon, die naar uw mening risico loopt, te benaderen.

2 WAAROM U?
Een jongere die op zoek is naar zijn identiteit is enorm beïnvloedbaar door de mensen
om hem heen. Omdat u professioneel regelmatig met deze groep werkt, bent u vanuit
uw functie in een perfecte positie om radicalisering te signaleren. Misschien ziet u veranderingen in hun gedrag, hun uiterlijk of in de interactie met u of met hun leeftijdsgenoten. De omgeving van een jongere die het risico loopt te radicaliseren, kan als volgt
worden weergegeven:

• Kwetsbaar persoon
• Familie, leeftijdsgenoten, 		
schoolomgeving

		

(dagelijks contact)
• Gemeenschap, waar-		
onder religieuze leiders, 		
politie, jeugdwerkers, 		
sportverenigingen 		
(regelmatig contact)
• Beleidsmakers,
journalisten (invloed
op maatschappelijke 		
context)
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Elke cirkel beschrijft een eigen vorm van contact en een eigen vorm van beïnvloeding in
relatie tot de kwetsbare persoon. Veranderingen in gedrag, vriendengroep of ideologie
zijn beter zichtbaar voor mensen in de binnenste kring dan in de buitenste. Zo zien de
ouders van een tiener bijvoorbeeld dat hun zoon zijn uiterlijk drastisch heeft veranderd
en geleidelijk een nieuwe groep vrienden heeft gevonden en zijn oude vrienden niet
meer ziet. Een politieagent die de jongen voor het eerst ziet, weet niet hoeveel hij is
veranderd in het laatste jaar – terwijl dit proces cruciaal is. Daarom is het zo belangrijk
om te beseffen dat voor een goede inschatting van wat er aan de hand is contact, communicatie en transparantie tussen en binnen de verschillende cirkels van het grootste
belang is.

WAAROM JONGEREN?
Hoewel in theorie iedereen zou kunnen radicaliseren, wijst onderzoek uit dat sommige
groepen extra vatbaar zijn. De meeste terroristen (maar niet alle) zijn jonge mannen, in
hun late tienerjaren of begin twintig. Terroristische activiteiten kunnen een aantrekkelijk experiment zijn voor jongemannen die op zoek zijn naar hun identiteit. De mogelijkheid van spanning en roem maakt het extra aantrekkelijk. De zoektocht naar een
identiteit speelt een rol in de ontwikkeling van elke tiener. Radicale groepen kunnen
hun rekruten een kant-en-klare identiteit bieden, met impliciete richtlijnen voor gedrag
en kleding.
Het feit dat tieners en jongeren eerder geneigd zijn om te radicaliseren dan andere leeftijdsgroepen betekent dat professionals werkzaam op scholen, in het hoger onderwijs,
in jeugdinrichtingen en maatschappelijk werk als geen ander in de gelegenheid zijn om
deze personen te observeren en hen te helpen binnen een bestaande en vertrouwde
structuur.

3 WAT ZOU UW ROL KUNNEN ZIJN?
In uw beroep valt u in de binnenste of tweede ring, dus erg dicht bij de persoon die
mogelijk risico loopt. U ziet ze interacteren met anderen en hoe ze opgroeien, u observeert hoe ze geleidelijk ideeën over hun plaats in de samenleving en een eigen identiteit
ontwikkelen, en tot welke sociale groepen ze zich aangetrokken voelen. Misschien bent
u iemand bij wie ze terecht kunnen als ze in moeilijkheden zitten, of als ze problemen
ervaren bij het opgroeien en het vormen van een eigen identiteit. U kunt ze ondersteunen bij de vorming van een positief zelfbeeld, door hun talenten te benadrukken en ze
te stimuleren om hun vaardigheden te ontwikkelen.
We willen hier niet suggereren dat u een terrorisme-expert moet worden – maar u bent
al een expert wat de jongeren binnen uw doelgroep betreft en met die ervaring kunt u
misschien een belangrijke rol vervullen. In contact komen met andere professionals die
actief zijn op het terrein van radicalisering, zoals de politie of maatschappelijk werkers,
en zo mogelijk ook de familie van het kind, kan u helpen onderscheid te maken tussen
veranderingen die zorgwekkend zijn en nadere aandacht vereisen, en veranderingen die
dat niet zijn. De beslissing om een gesprek aan te gaan met een persoon om wie u zich
zorgen maakt, hoeft u niet alleen te nemen en zou indien mogelijk met de steun van
andere professionals moeten worden genomen.

WAT WE NIET ALS UW ROL ZIEN
Het is van groot belang te onderstrepen dat er geen afvinklijst met “symptomen”
bestaat, die als alle vakjes zijn aangevinkt, definitief uitsluitsel geeft of iemand aan het
radicaliseren is. Ook is het van cruciaal belang om in te zien dat als iemand zich in een
proces van radicalisering bevindt, hun gevoel van eigenwaarde en binding heel fragiel
kan zijn. Dan kan contact leggen op een zeer directe of negatieve manier averechts
werken.
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Ik droeg zoveel haat in me tegenover de
maatschappij. Ik was met geweld opgevoed en
loste mijn problemen ook op met geweld.

WAAR MOET U OP LETTEN?
Hoewel er geen afvinklijst met “symptomen van radicalisering” bestaat, zijn er wel enkele signalen die kunnen aangeven dat een proces van radicalisering aan de gang is.
Een proces van radicalisering kan zich heel snel voltrekken, in een tijdsbestek van
enkele weken, maar het kan ook een geleidelijke ontwikkeling zijn waar jaren overheen
gaan, en alles er tussenin. Sommige mensen vertonen misschien alle onderstaande
kenmerken en anderen maar een paar. Men moet niet vergeten dat een van deze
kenmerken op zich geen echte reden tot zorg is, tenzij het echt heel nieuw en anders
is dan normaal gedrag. Maar bij een combinatie van deze kenmerken zouden wel wat
alarmbellen moeten afgaan.

Zoveel jonge mensen zijn zo slecht toegerust voor deze individualistische
wereld. Zij zoeken duidelijke grenzen en vinden die vaak bij extremistische
groeperingen. Hier treffen ze een gemeenschap aan met volwassenen of
leeftijdgenoten die zoveel lijken te weten over het leven, of religie, en bij wie ze
alle verantwoordelijkheid kunnen leggen. Of deze groepering nu White Pride,
de links-activistische omgeving of een extremistische religieuze beweging is,
hoeft niet zoveel uit te maken - de grenzen zijn immers altijd duidelijk.
(Contactpersoon, sociaal streetcorner werker. Preventie van Extremisme, in de reeks Deense
Handboeken, 14 voorbeelden over omgaan met radicalisering, Deens Ministerie van Sociale Zaken en
Integratie, Kopenhagen 2011, pagina 13)

4 RISICO’S EN WEERBAARHEID
Dit hoofdstuk gaat in op enkele achtergrondfactoren, die het risico dat iemand het pad
van radicalisering gaat verkennen groter maken. We willen benadrukken dat als deze
achtergrondfactoren aanwezig zijn, dit niet automatisch betekent dat iemand een
gevaarlijke richting ingaat. Zo is het zoeken naar een identiteit heel normaal op een
bepaalde leeftijd. Desalniettemin is het raadzaam om rekening te houden met deze
factoren. U kunt dan meer gefocust helpen bouwen aan weerbaarheid en
beschermende factoren.

EEN KWETSBAAR PERSOON ZAL MOGELIJK:
• Zoekende zijn naar een identiteit. Hoewel alle tieners dit proces in een 		
bepaalde mate doormaken, kunnen personen die zich te weinig verbonden 		
voelen extra kwetsbaar zijn. Extremistische groeperingen, die duidelijke 		
regels stellen over gedrag, kleding en zelfs de muziek die je moet luisteren, 		
kunnen erg aantrekkelijk zijn voor een tiener die graag ergens bij wil horen.
• Een band met iemand in een extremistische groepering hebben. Als een 		
broer of zus, ouder of goede vriend lid is van een extremistische groepering 		
zal de invloed op de vatbare persoon veel groter zijn. Het is altijd van belang 		
zich ervan bewust te zijn dat deze persoon een grotere kans loopt te radicaliseren.
• Het ervaren van echte dan wel subjectieve discriminatie. Als een jongere zich gediscrimineerd voelt, of ziet dat een andere etnische, religieuze of politieke groepering
een voorkeursbehandeling krijgt , zal hij waarschijnlijk verontwaardigd zijn.
Als er geen legitieme oplossing wordt geboden, kan die persoon zich tot een
extremistische groep aangetrokken voelen in de hoop dat dat een oplossing
biedt voor de situatie.
• In zichzelf gekeerd zijn, weinig vrienden hebben, of slachtoffer zijn van pesten.
Tieners die sociaal geïsoleerd zijn, kunnen de bescherming en de geborgenheid
van een groepsidentiteit opzoeken.
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THOMAS RUNGE
VOORMALIG LID VAN EXTREEM RECHTS,
TATOEËERDER, DENEMARKEN

WAT WEL TE DOEN

• Ondersteuning bieden bij het vormen van een sterker positief zelfbeeld. 		
Belangstelling tonen voor hobby’s en talenten van de persoon. Sportieve, 		
artistieke of muzikale talenten kunnen allemaal bijdragen aan een positief 		
zelfbeeld en een potentiële vriendengroep. Ondersteun de ontwikkeling van 		
deze talenten waar mogelijk actief, bijvoorbeeld door te suggereren om lid 		
te worden van een sportclub, contact te leggen met een rolmodel, of gewoon
door interesse te tonen.

• Zorg dat u beschikbaar bent voor ondersteuning en advies.
• Vergeet niet dat een jongere die via familie of vrienden bekend is met een 		
extremistische groepering een hoger risico loopt om ook zelf te radicaliseren.

Hou de ontwikkeling van zulke personen extra goed in de gaten. Bespreek indien
mogelijk hun thuissituatie of vriendenkring met hen; biedt ondersteuning en een
plek waar ze hun ervaringen kunnen delen. Zie hen als ervaringsdeskundige, overleg
zaken met ze. Bespreek indien mogelijk de situatie met andere professionals die
een rol spelen in de gemeenschapsbenadering van TERRA – denk hierbij vooral aan
maatschappelijk werkers, andere jeugdwerkers en politie.

• Ga proactief om met meldingen van racisme of discriminatie. Onderzoek eerst

de ervaring van de persoon die het heeft gemeld. Is er echt sprake van racisme of
discriminatie, of heeft de persoon een negatieve ervaring als racisme opgevat,
terwijl in feite de omstandigheden gewoon ongunstig waren. In het laatste geval
is het van het grootste belang dat wordt gewezen op het verschil tussen echte en
ervaren discriminatie. Bespreek ook dit soort gevallen met andere leden uit de kring
van de gemeenschaps-aanpak.

• Als u ook vindt dat het een geval van discriminatie betreft, leg de persoon die

de discriminatie heeft gemeld dan duidelijk uit dat er wettige middelen zijn om
je gelijk te halen en zorg ervoor dat hieraan een vervolg wordt gegeven. Mensen die
zich gediscrimineerd voelen hebben soms de neiging om te denken dat de negatieve emoties, geuit door degene die discrimineerde, worden gedeeld door de hele
sociale groep. Onderstreep dat de discriminatie die zij hebben ervaren op geen
enkele wijze een algemeen maatschappelijk denkbeeld vertegenwoordigt, maar
de actie en mening van één individu. Geef ze het gevoel dat ze worden gehoord en
gesteund.

5 OMGAAN MET JONGEREN DIE
SYMPATHIE ONTWIKKELEN VOOR
EXTREMISTISCH GEDACHTEGOED
Een eerste stap op het pad van radicalisering komt vaak voort uit gevoelens van frustratie. Iemand heeft het gevoel dat de bestaande sociale groep (vrienden, gemeenschap,
etnische of religieuze groep) niet effectief kan opkomen tegen de discriminatie die zij
ervaren. Vervolgens gaan ze andere mogelijkheden verkennen om onrecht te bestrijden.
Dit impliceert dat ze afstand nemen van de dominante cultuur, op zoek naar groepen
die de indruk wekken dat ze in actie komen tegen discriminatie of achter gesteldheid.
Ze staan open voor radicale ideeën.
Zonder steun van familieleden of professionals zou dit proces zich kunnen ontwikkelen
tot een zoektocht naar antwoorden.
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Hun versie van het geloof gebruikte ik om
mezelf af te zonderen en deel uit te gaan maken
van hun politieke agenda.

OP DIT PUNT KAN EEN KWETSBAAR PERSOON:
• Geneigd zijn om het gebrek aan succes bij het realiseren van doelen of 		
ambities niet aan omstandigheden of persoonlijk falen te wijten, maar aan 		
discriminatie. Zo kan bijvoorbeeld een groep leerlingen de opdracht krijgen 		
om een stageplaats te vinden. Als een van hen er niet in slaagt om een 		
stageplaats te vinden, kan hij denken dat dit niet komt door te lage 		
kwalificaties of een tekort aan plaatsen, maar door zijn etnische, religieuze 		
of sociaaleconomische achtergrond. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde emo-		
ties, zoals woede, angst, minachting en weerzin, sterker naar boven komen. 		
Jongeren kunnen over deze gevoelens praten, maar misschien doen ze dat 		
niet. Als er niet over gesproken wordt, wil dat niet zeggen dat deze gevoe-		
lens er niet zijn.
• Het geloof verliezen in autoriteiten (school, politie, overheid, etc.). Ook hier 		
geldt dat het onzeker is of ze hun gevoelens uiten.
• Bewuster zijn van groepsidentiteiten - bijvoorbeeld door het gebruik van 		
wij-zij-terminologie, en het gevoel krijgen dat groepen met elkaar concur-		
reren. Ze kunnen deze gevoelens al dan niet uiten.
• Bewuster zijn van groepsidentiteiten - bijvoorbeeld door het gebruik van 		
wij-zij-terminologie, en het gevoel krijgen dat groepen met elkaar concur-		
reren. Ze kunnen deze gevoelens al dan niet uiten.
• Een groep zoeken die een heel duidelijke identiteit met zich meebrengt. 		
Misschien ziet u al wat veranderingen in het uiterlijk van de jongere, maar 		
dit wordt pas echt duidelijk als het lidmaatschap van de groep is bevestigd.
• Het gevoel hebben dat de nieuwe groep een effectieve aanpak biedt tegen 		
de ervaren onrechtvaardigheid van de samenleving, terwijl de oude 		
vriendengroep dat niet deed.

WAT WEL TE DOEN

• Hou voor zover mogelijk de communicatie open en tolerant. De hierboven 		
beschreven processen zijn vooral psychologisch van aard; er is nog niet 		
echt sprake van handelen. Tenzij u een open dialoog blijft houden, bent u 		
zich misschien niet bewust dat de kiem van een radicaliseringsproces is ge-		
legd, ook al ziet u de jongere regelmatig of zelfs dagelijks. Niet alle 			
hierboven beschreven emoties zijn gemakkelijk om te bespreken – goede 		
communicatie kan dit eenvoudiger maken. Uw steun en hulp in deze fase 		
kunnen cruciaal zijn om verdere achteruitgang te voorkomen.

• Als u denkt dat iemand gebrek aan succes aan discriminatie toeschrijft, 		
terwijl er in werkelijkheid geen sprake van is geweest, is het van groot belang

dat u de perceptie van discriminatie openlijk in twijfel trekt. Steun verlenen bij
pogingen om de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld in het bovengenoemde geval,
door de leerling actief te helpen om een stageplaats bij een andere werkgever te
vinden, kan cruciaal zijn voor het herstellen van een positief zelfbeeld en het
geloof in de samenleving.

• De vatbare jongere in contact brengen met rolmodellen binnen zijn eigen 		
groep kan een heel positieve stap zijn. Dit ontkracht het idee dat gebrek 		
aan succes kan worden toegeschreven aan discriminatie tegen die groep.

• Kom op tegen het wij-zij-gevoel en het idee dat de autoriteiten geen legiti-		

miteit hebben met alternatieve boodschappen. Dit kan bijvoorbeeld door te 		
verkennen wat verschillende groepen gemeen hebben, of de positieve 		
aspecten van de groep, die in de beleving van de jongere gediscrimineerd 		
wordt, te benadrukken. Als u de kwetsbare jongere kritisch leert denken 		
over deze zaken geeft u hem instrumenten waarmee hij de radicale
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YASMIN MULBOCUS
VOORMALIG EXTREMIST EN STUDENT CRIMINOLOGIE,
INITIATIEFNEMER VAN HET WEST LONDON INITIATIVE
PROJECT, VERENIGD KONINKRIJK.

boodschappen waaraan hij, vooral op internet, wordt blootgesteld, kan
analyseren.

• Blijf ervan bewust dat het proces van radicalisering ook gewoon uit zichzelf 		
kan stoppen.

WAT NIET TE DOEN

• Geef de jongere niet het gevoel dat u speciaal aan hem negatieve aandacht 		
geeft.

Het geweld waarmee ik geconfronteerd ben, de discriminatie door de politie,
meer kennis van buitenlandse conflicten zoals Bosnië, dit alles heeft me ongetwijfeld bijzonder ontvankelijk gemaakt voor de boodschap van het Islamisme.
Ik was wanhopig op zoek naar antwoorden.
(M. Nawaz, Radical 2012:78)

6 STEL DAT ZE ZICH ECHT AANSLUITEN
BIJ EEN RADICALE GROEPERING?
De persoon kan in contact komen met groepen die actief op zoek zijn naar nieuwe
leden. Op dat punt in het proces komen behoefte (naar een groep die een duidelijke
identiteit heeft en een manier biedt om de ervaren onrechtvaardigheid van de samenleving aan de kaak te stellen) en aanbod (groepen die actief leden werven) samen. Dit
kan zeer zichtbaar zijn in de vorm van nieuwe gezichten in de gemeenschap, of nieuwe
groepen die rond de school of het jeugdhonk hangen. Op dit punt in het proces wil de
jongere graag laten merken dat hij lid is van de groep en de duidelijke identiteit van de
groep graag overnemen. Hierdoor komt de verandering meer naar de oppervlakte. Dit
kan zich bijvoorbeeld uiten door:
• Verandering in uiterlijk. Dit kan door middel van een bepaalde kledingstijl, 		
een baard laten staan, of juist al het haar afscheren, het tonen van vlaggen 		
of stickers, of tatoeages laten zetten die de band met de groep aanduiden. 		
Het gebruik van woorden die typisch zijn voor de groep komt ook veel voor, 		
bijvoorbeeld namen voor bepaalde etnische of religieuze groepen.
• Verandering in identiteit, of zelfs van naam.
• Verandering van gedrag. In een poging geaccepteerd te worden door de 		
groep, of dit te bewijzen tegenover andere groepsleden, leeftijdgenoten, 		
familie en vrienden, kunnen gedragsveranderingen zoals stoppen met 		
drinken en roken, andere eetgewoonten, spijbelen, of deelname aan 		
politieke evenementen zoals demonstraties, zichtbaar worden. De personen 		
kunnen heel krachtig hun steun aan de ideologie van de groep betuigen en 		
zelfs niet-leden die zich anders gedragen dan de groep voorstaat, uitdagen.
• Verandering in sociale contacten. Personen die betrokken zijn bij een radi-		
cale groep laten vaak hun oude sociale kring en vrijetijdsbestedingen links 		
liggen. Ze raken steeds meer betrokken bij de activiteiten van de groep. Het 		
krijgen van nieuwe vrienden en kennissen kan daar onderdeel van zijn.
• Duidelijke, luidruchtige uiting van de eigen groep ter onderscheiding van 		
andere groepen. Intimiderend gedrag richting andere groepen.
• Meer woede tegen de samenleving en minder deelname eraan. Hoewel 		
dit standpunt misschien niet openlijk wordt uitgedragen, zullen de meeste 		
personen op dit punt hun mening willen delen, om hun band met de groep 		
te bevestigen of om nieuwe leden te werven.
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De jeugd moet in de goede richting geleid
worden door iemand die als rolmodel kan
dienen, die in dezelfde situatie heeft gezeten
en die hen op de juiste manier weet te raken.

• Slechtere prestaties op school. Dit kan een aanwijzing zijn dat de aandacht 		
van de persoon niet meer bij school is, maar misschien gericht is op het 		
actieve lidmaatschap van de groep. Het kan een radicaliseringsproces ook 		
versnellen, want als iemand alleen op tegenvallende schoolprestaties wordt 		
beoordeeld, heeft hij het steeds minder naar zijn zin op school en zal hij 		
minder graag naar school gaan. De radicale groep kan dan een aantrekkelijk 		
alternatief bieden.

￼
Ik heb me aangesloten bij de linkse beweging, omdat ik wilde opkomen voor alle
groepen die door extreemrechts werden onderdrukt. Ik had het gevoel dat als ik
dat niet deed, extreemrechts het hele land over zou nemen – en wat zou er dan
met die groepen gebeuren? Wie zou voor hen opkomen, als ik het niet deed?
(Voormalig lid van een extreem-linkse groep)

WAT WEL TE DOEN

• Besef dat - ook kleine - veranderingen aan het uiterlijk of omgang met 		
andere leeftijdsgenoten een diepere betekenis kunnen hebben dan bij een 		
normale puber die op zoek is naar een identiteit. Als u die veranderingen 		
opmerkt, probeer dit dan met de jongere te bespreken, zodat de communi-		
catie over hun ontwikkeling open blijft.

• Als u merkt dat een jongere steeds minder contact met zijn normale

		

leeftijdsgenoten lijkt te hebben, probeer dan deze band te herstellen of te
verstevigen.

• Breng de persoon in contact met andere groepen die een duidelijke 		

identiteit bieden en zoek een positieve oplossing voor het gevoel van achter- 		
gesteldheid, bijvoorbeeld via een sportvereniging, vrijwilligersorganisatie, 		
gemeenschapsgroep of (niet- gewelddadige) religieuze organisaties. Toon 		
interesse in de individuele talenten en hobby’s van de jongere en biedt waar 		
mogelijk ondersteuning.

• Breng de persoon in contact met andere groepen die een duidelijke 		

identiteit bieden en zoek een positieve oplossing voor het gevoel van achter- 		
gesteldheid, bijvoorbeeld via een sportvereniging, vrijwilligersorganisatie, 		
gemeenschapsgroep of (niet- gewelddadige) religieuze organisaties. Toon 		
interesse in de individuele talenten en hobby’s van de jongere en biedt waar 		
mogelijk ondersteuning.

• Geef jongeren voorlichting over de tactieken die radicale groepen bij hun 		

wervingsactiviteiten kunnen toepassen, met name het gebruik van bood-		
schappen die zijn gebaseerd op vooroordelen en die op het gevoel inwerken.

• Betrek de politie, maatschappelijk werk, jeugdwerkers en religieuze leiders 		
om groepen aan te pakken die wellicht pogingen ondernemingen om 		
nieuwe leden te werven op een school of jeugdhonk.

WAT NIET TE DOEN

• Geef niemand het gevoel dat u het speciaal op hem/haar hebt gemunt.

Hun gevoel van identiteit is op dat moment misschien heel fragiel en als ze het
gevoel hebben dat dit bedreigd wordt, kan dit ze nog verder vervreemden 		
van in hun ogen toch al vijandige maatschappij.

• Doe geen individuele interventie. Hiermee kunt u het probleem verergeren. 		
Overleg met andere professionals, ga na in hoeverre u zich zorgen moet 		
maken, en handel naar bevinden.
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SØREN LERCHE
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EXIT MANAGER BIJ FRYSHUSET, DENEMARKEN

7 ALS ZE DIEPER IN DE
EXTREMISTISCHE GROEP INTEGREREN
Als eenmaal voor een bepaalde groep is gekozen, zal de persoon vaak willen bevestigen dat hij hiervan deel uitmaakt. De meeste reeds genoemde indicatoren
zullen duidelijker zichtbaar zijn, zoals verandering in kledingstijl, het gebruik
van een nieuwe naam, sterke wij-zij- terminologie, of een andere woordkeuze.

ANDERE WAARNEEMBARE VERANDERINGEN DIE KUNNEN WIJZEN
OP LIDMAATSCHAP VAN EEN EXTREMISTISCHE GROEPERING:
• Het idee dat geweld een legitieme manier is om onrecht in de samenleving
aan te pakken. De meeste personen in deze fase maken hun meningen vrij
krachtig kenbaar.
• Groepsregels opleggen aan anderen, of niet-leden die niet leven volgens de 		
regels van de groep intimideren.
• Deelname aan besloten vergaderingen.
• Het in bezit hebben van propagandamateriaal.
• Extremer worden in uitingen van haat ten aanzien van degenen die hun 		
standpunten niet delen.
• Het bedreigen van groepsleden die de groep willen verlaten.
• Minder vaak aanwezig en zichtbaar op school of bij andere georganiseerde 		
activiteiten als gevolg van de sterke band met de radicale groepering.

WAT WEL TE DOEN

• Neem deze signalen serieus.
• Probeer te voorkomen dat de persoon steeds geïsoleerder raakt. Blijf zoveel 		
mogelijk communiceren.

• Bespreek waar mogelijk deze veranderingen met de familie en leeftijdsgenoten van
de kwetsbare persoon. Misschien zijn zij in een betere positie om open te blijven

communiceren met deze persoon en weerwoord te geven tegen de keuzes die ze
maken.

• Probeer het contact met de oude vriendengroep te herstellen.
• Herinner de jongere aan de persoon die hij was voordat het proces van 		

radicalisering begon, omdat dit belangrijk blijft en de optie om hiernaar 		
terug te keren en dit weer te omarmen beschikbaar blijft.

• Bespreek de kosten van het lidmaatschap van de groep.
• Betrek politiemensen, andere jeugdwerkers en sociale werkers bij uw zorg		
en over de kwetsbare persoon.

• Zorg ervoor dat de politie op de hoogte is van uw zorgen. Dit is het moment 		
dat wordt overgegaan op werkelijk gevaarlijke en gewelddadige activiteiten.

• Zorg voor zover mogelijk dat het contact met de kwetsbare persoon niet 		
verloren gaat doordat ze minder vaak aanwezig zijn op school, of minder 		
meedoen aan andere activiteiten.

• Blijf ervan bewust dat het proces van radicalisering ook gewoon uit zichzelf 		
kan stoppen.
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8 ALS ZE IN ZWARE CRIMINELEN VERANDEREN
Eenmaal geïntegreerd in de extremistische groepering kan de persoon steeds meer
overtuigd raken dat het gedachtegoed en de acties van deze groepering legitiem zijn.
Hij/zij is nu heel vatbaar voor indoctrinatie en wordt steeds obsessiever over de doelen
van de groep en het voorbereiden van (gewelddadige) acties. Op dit punt blijven zijn of
haar activiteiten wellicht buiten uw gezichtsveld. Als leraar of jeugdwerker kunt u nu
alleen nog maar uw zorgen en observaties kenbaar maken aan de politie.
De geradicaliseerde zal nu wellicht:
•

Zich minder extreem kleden en gedragen om minder op te vallen en niet te 		
worden opgemerkt door politie of andere professionals rondom hem;

• Nieuwe leden van de groep rekruteren en trainen;
• Daadwerkelijke voorbereidingen voor een aanslag treffen, benodigdheden 		
inslaan, verkenningen uitvoeren;
• Schriftelijk of in een video zijn of haar intenties duidelijk maken.

WAT WEL TE DOEN

• Zorg ervoor dat de politie op de hoogte is van uw zorgen. In deze fase kunnen echt

gevaarlijke en gewelddadige acties beginnen, dus is het van cruciaal belang dat u de
politie op de hoogte brengt.

WAT NIET TE DOEN

• Ga er niet van uit dat het feit dat de persoon de “look” van de groep heeft 		

opgegeven, betekent dat de persoon afstand neemt van de groep en re-integreert.
Dit kan natuurlijk het geval zijn, maar het tegenovergestelde kan ook waar zijn.

Deze handleiding is bedoeld om u te helpen radicalisering te herkennen en aan de orde te stellen binnen de groep
waarmee u vanuit uw beroep contact heeft. Meer informatie over dit project en meer materialen vindt u op onze
website www.terra-net.eu
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Radicalisering
en waarom dit relevant is voor u

EEN HANDLEIDING VOOR
POLITIEAGENTEN
Deze handleiding beschrijft hoe een gemeenschapsaanpak in de
praktijk kan worden gebracht en ten goede kan komen aan het werk
van de politie. Ook komt aan de orde welke andere professionals een
belangrijke rol kunnen spelen in het signaleren of iemand mogelijk
radicaliseert, er wordt informatie geboden over hoe u radicalisering kunt herkennen en er worden suggesties gedaan over uw rol als
politiefunctionaris hierin. De handleiding is gemaakt door TERRA,
een Europees netwerk- en leerprogramma. Dit advies is onderdeel
van een uitgebreide toolkit die speciaal is ontwikkeld voor lokale en
nationale overheden en voor beroepsgroepen die professioneel in
contact komen met vatbare personen of groepen die het risico lopen
te radicaliseren.
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1 DOEL EN ACHTERGROND:
OMGAAN MET RADICALISERING
Het voornaamste doel van de informatie van TERRA is het promoten en toelichten van
een gemeenschapsaanpak van radicalisering, die gericht is op preventie en de-radicalisering.
De complete toolkit bevat o.a. informatie voor docenten in het middelbaar onderwijs en
andere jeugdwerkers, gevangenis- en reclasseringspersoneel en religieuze leiders. Ook
biedt de toolkit richtlijnen voor journalisten en beleidsmakers op lokaal en nationaal
niveau. Wij hopen dat u na het lezen van de handleiding:
• Alerter bent op de mogelijkheid dat iemand binnen een bepaalde doelgroep 		
het risico loopt te radicaliseren;
• Bekend bent met enkele oorzaken van dit proces;
• Weet wat enkele mogelijke signalen van dit proces zijn;
• Bekend bent met de andere beroepsgroepen die kunnen worden betrok-		
ken om dit proces naar een positieve uitkomst te sturen, en zowel hen als 		
de persoon waar ze zich zorgen om maken, kunt ondersteunen;
• Zich in staat voelt om in actie te komen door contact te leggen met groepen 		
en personen die risico’s lopen.
Contact met de politie speelt een cruciale rol in deze aanpak, omdat de andere professionals hun zorgen kunnen delen en de nodige steun kunnen krijgen, terwijl het de politie de gelegenheid biedt ook nieuwe inzichten aangaande de gemeenschap op te doen.

WAAROM EEN GEMEENSCHAPSAANPAK?
Een jongere die op zoek is naar zijn identiteit is enorm beïnvloedbaar door de mensen
om hem heen. Omdat u professioneel regelmatig met deze groep werkt, bent u vanuit
uw functie, en andere mensen die in een eerstelijnsrol werken, in een perfecte positie
om radicalisering te signaleren. Misschien ziet u veranderingen in gedrag, uiterlijk of in
de interactie met u of binnen een vriendengroep.
We vragen u te overwegen om regelmatig contact te leggen met andere professionals
die met kwetsbare personen of gemeenschappen werken. Hiervoor kunt u wellicht
gebruik maken van bestaande netwerken (in diverse gemeenten bestaan al multidisciplinaire teams voor de aanpak van andere thema’s, zoals jeugdcriminaliteit of probleemwijken). Maar misschien moet u een nieuw systeem opzetten met hulp van uw
gemeente.
Op deze bijeenkomsten kunt u diverse zaken, zoals aandachtspunten, twijfels of risico’s
ten aanzien van (trends in) radicalisering binnen uw werkgebied, bespreken met andere
professionals die in een goede positie zijn om zaken te observeren en maatregelen te
treffen.
De omgeving van een jongere die het risico loopt te radicaliseren, kan worden weergegeven als in het figuur op pag. 19.
Elke cirkel kent zijn eigen soort contact met en invloed op de kwetsbare persoon.
Veranderingen in gedrag, vriendengroep of ideologie zijn beter zichtbaar voor mensen
in de binnenste kring dan in de buitenste. Zo zien de ouders van een tiener bijvoorbeeld
of hun zoon zijn uiterlijk drastisch heeft veranderd of een nieuwe groep vrienden heeft.
Een politieagent die de jongen voor het eerst ziet, weet niet hoeveel hij in het laatste
jaar is veranderd, terwijl deze ontwikkeling van cruciaal belang is. Daarom is het zo
belangrijk om te beseffen dat voor een goede inschatting van wat er aan de hand is
contact, communicatie en transparantie tussen en binnen de verschillende cirkels van
het grootste belang is.
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• Kwetsbaar persoon
• Familie, leeftijdsgenoten, 		
schoolomgeving

		

(dagelijks contact)
• Gemeenschap, waar-		
onder religieuze leiders, 		
politie, jeugdwerkers, 		
sportverenigingen 		
(regelmatig contact)
• Beleidsmakers,
journalisten (invloed
op maatschappelijke 		
context)

WAAROM JONGEREN?
Hoewel in theorie iedereen zou kunnen radicaliseren, wijst onderzoek uit dat sommige
groepen extra vatbaar zijn. De meeste terroristen (maar niet alle) zijn jonge mannen, in
hun late tienerjaren of begin twintig. Terroristische activiteiten kunnen een aantrekkelijk experiment zijn voor jonge mannen die op zoek zijn naar hun identiteit. De mogelijkheid van spanning en roem maakt het extra aantrekkelijk. Ook speelt de zoektocht
naar een eigen identiteit een rol in de ontwikkeling van elke tiener. Radicale groepen
kunnen hun rekruten een kant-en-klare identiteit bieden, met impliciete richtlijnen
voor gedrag en kleding.
Het feit dat tieners en jongeren eerder geneigd zijn om te radicaliseren dan andere leeftijdsgroepen betekent dat professionals werkzaam op scholen, in het hoger onderwijs,
in jeugdinrichtingen en het maatschappelijk werk als geen ander in de gelegenheid zijn
om deze personen te observeren en hen te helpen binnen een bekende en bestaande
structuur.

2 WAT ZOU UW ROL KUNNEN ZIJN?
De politie heeft meerdere rollen binnen dit systeem. Zo kan de informatie bijzonder
nuttig zijn in het kader van misdaadpreventie. Indien nodig kunt u op basis van de ontvangen informatie actie ondernemen. Meer informatie hierover vindt u in het materiaal
van het Europese project COPPRA (2010), zoals gedetailleerde informatie over soorten
radicalisering, symbolen en logo’s van diverse groepen die in Europa actief zijn, en suggesties hoe en wanneer u deze informatie kunt gebruiken.
Wat de interactie met de gemeenschap betreft, stelt COPPRA voor dat de politie haar
relatie met de bredere gemeenschap aanwendt om mensen de gelegenheid te geven
om hun zorgen en angsten over radicalisering te uiten en om het vertrouwen onder
het publiek op te bouwen. Om dit te bereiken biedt COPPRA de volgende adviezen met
betrekking tot zes kernthema’s:
1

Alertheid
De politie dient alert te zijn op de problemen van haar burgers en ‘aanwezig’ te zijn.

2

Betrouwbaarheid
Er dient een mate van voorspelbaarheid te zijn in het doen en laten van de politie.

20
HANDLEIDING
POLITIE
AGENTEN

Als je op een geïntegreerde manier preventief werkt en
hierbij samenwerkt met andere organisaties, zal je in staat
moeten zijn om je politie macht opzij te zetten.

3

Reactievermogen
De politie dient een klantgerichte service te bieden die geruststellend is 		
voor het publiek.

4

Bekwaamheid
Het publiek heeft respect voor een politieorganisatie die de klus kan klaren, 		
en als dit niet lukt, verwacht het publiek een duidelijke en eerlijke uitleg 		
waarom dit niet lukt.

5

Manieren
Veel belangrijker dan wat de politie daadwerkelijk gedaan krijgt, is hoe zij 		
personen van mens tot mens behandelt.

6

Eerlijkheid
De politie dient iedereen eerlijk te behandelen.

Naast interactie met de bredere gemeenschap kan de politie in een netwerkbenadering
andere professionals ondersteunen bij hun zorgen over groepen en individuen. Bij een
volledig geïntegreerde gemeenschapsbenadering vervult de politie een sleutelrol.
Vertel, in uw contact met de bredere gemeenschap, mensen over andere leden van het
netwerk. Als u bijvoorbeeld voorlichting geeft op een school over dit onderwerp, vertel
leerlingen dan in elk geval dat als zij zich hierover zorgen maken, ze dit kunnen delen
met hun leraar.

Zijn eerste herinnering aan zijn vader is dat hij hem in z´n gezicht sloeg. Zijn
moeder kampte met haar verslaving en kon hem niet beschermen tegen zijn
vaders gewelddadigheid. Hij groeide op in een huis waar geweld de oplossing was voor elk probleem. “Ik had zoveel haat in me. Ik kon helemaal niets,
behalve haat voelen”. Toen hij bevriend raakte met enkele leden van een
extreemrechtse groepering voelde hij zich voor het eerst in zijn leven geaccepteerd en veilig. “Ik ben meegegaan in hun denkbeelden, maar het had net
zo goed een andere groep kunnen zijn, met heel andere denkbeelden. Dat had
niets uitgemaakt”.
(Voormalig lid van een extreemrechtse groepering)

WAT KAN DEZE KRING VAN PROFESSIONALS
ZOAL OBSERVEREN?
In de eerste plaats is het van groot belang te onderstrepen dat er geen afvinklijst
met “symptomen” bestaat, die als alle vakjes zijn aangevinkt definitief uitsluitsel
geeft of iemand aan het radicaliseren is. Maar er zijn wel bepaalde signalen die er
op kunnen duiden dat er een radicaliseringsproces gaande is. Iemand die radicaliseert, maakt een psychologisch proces door. Professionals rondom die persoon
zijn goed in staat om de zichtbare signalen hiervan op te merken, bijvoorbeeld
een verandering in de houding ten opzichte van de overheid. In een later stadium
worden ook een verandering in uiterlijk en andere opvallende signalen zichtbaar.
Het inleidende document bij deze handleiding geeft een trapmodel die dit proces
beschrijft en enige achtergrondinformatie over mogelijke oorzaken en psychologische aspecten. Tijdens dit proces is het element verandering van cruciaal belang.
Een proces van radicalisering kan zich heel snel voltrekken, in een tijdsbestek van
enkele weken, maar het kan ook een geleidelijke ontwikkeling zijn waar jaren overheen
gaan, en alles er tussenin. Sommige mensen vertonen misschien alle onderstaande
kenmerken en anderen maar een paar.
Hieronder hebben we een onderverdeling gemaakt van de zaken die u en andere professionals mogelijk observeren, afhankelijk van de fase van het radicaliseringsproces.
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KEES SCHOONEN
COÖRDINATOR RADICALISERING,
POLITIE AMSTERDAM, NEDERLAND

3 RISICO’S EN WEERBAARHEID
PERSONEN DIE MOGELIJK VATBAAR ZIJN VOOR DE INVLOED VAN
EEN RADICALE GROEPERING KUNNEN:
•

Zoekende zijn naar een eigen identiteit. Extremistische groeperingen, die 		
duidelijke regels stellen over gedrag, kleding en zelfs de muziek die je moet 		
luisteren, kunnen erg aantrekkelijk zijn voor een tiener die graag ergens bij 		
wil horen.

•

Een band met iemand in een extremistische groepering hebben. Als een 		
broer of zus, ouder of goede vriend lid is van een extremistische groepering 		
zal de invloed op de vatbare persoon veel groter zijn. Deze persoon loopt 		
dus een grotere kans om te radicaliseren.

•

Het slachtoffer zijn van discriminatie. Als een jongere te maken heeft gehad 		
met racisme, of heeft gezien dat een andere etnische, religieuze of politieke 		
groepering een voorkeursbehandeling krijgt, zal hij waarschijnlijk veront-		
waardigd zijn. Als er geen legitieme oplossing voor deze gang van zaken 		
wordt geboden, kan die persoon zich tot een extremistische groep			
aangetrokken voelen.

WAT WEL TE DOEN

• Vergeet niet dat een jongere die via familie of vrienden bekend is met een 		
extremistische groepering een groter risico loopt om ook zelf te radicali-		

seren. Hou de ontwikkeling van zulke personen extra goed in de gaten. 		
Bespreek indien mogelijk de thuissituatie of sociale situatie met hen.
Bespreek indien mogelijk de situatie met andere professionals die een rol 		
spelen in de gemeenschapsbenadering van TERRA, denk hierbij vooral aan 		
maatschappelijk werkers, andere jeugdwerkers en leraren.

• Ga proactief om met meldingen van racisme of discriminatie. Onderzoek 		

eerst de ervaring van de persoon die het heeft gemeld. Is er echt sprake 		
van racisme of discriminatie, of heeft de persoon een negatieve ervaring als 		
racisme opgevat, terwijl in feite de omstandigheden gewoon ongunstig 		
waren. In het laatste geval is het van het grootste belang dat wordt gewezen op
het verschil tussen echte en ervaren discriminatie. Bespreek ook dit soort gevallen
met andere leden uit het netwerk van de gemeenschapsaanpak.

• Als u ook vindt dat het een geval van discriminatie betreft, leg de persoon die

de discriminatie heeft gemeld dan duidelijk uit dat er wettige middelen zijn om
je gelijk te halen en zorg ervoor dat hieraan een vervolg wordt gegeven. Mensen
die zich gediscrimineerd voelen, zijn soms geneigd om te denken dat de negatieve
emoties, geuit door degene die discrimineerde, worden gedeeld door de hele maatschappelijke groep. Vergeet niet te benadrukken dat de discriminatie die zij hebben
ervaren een eenmalige, individuele actie betreft.
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4 OMGAAN MET JONGEREN DIE
SYMPATHIE ONTWIKKELEN VOOR
EXTREMISTISCH GEDACHTEGOED
Een eerste stap op het pad van radicalisering komt vaak voort uit gevoelens van frustratie. Iemand trekt de conclusie dat de bestaande sociale groep (vrienden, gemeenschap,
etnische of religieuze groep) niet effectief kan opkomen tegen de ervaren discriminatie.
Vervolgens gaat hij of zij andere mogelijkheden verkennen om onrecht te bestrijden.
Dit impliceert dat ze zich losmaken van de dominante cultuur, op zoek naar groepen die
de indruk wekken dat ze in staat zijn om discriminatie of achtergesteldheid op krachtige wijze aan de orde te stellen. Ze staan open voor radicale ideeën.

MOGELIJK ZIET U DAT KWETSBARE PERSONEN:
• Signalen afgeven dat zij hun geloof in de legitimiteit van autoriteiten 		
(school, politie, overheid, enz.) hebben verloren.
• Bewuster zijn van groepsidentiteiten - bijvoorbeeld door het gebruik van 		
wij-zij-terminologie, en het gevoel krijgen dat groepen met elkaar concurreren.
• Het idee hebben dat de bredere maatschappelijke groep (vrienden, gemeen-		
schap, etnische of religieuze groep) niet effectief kan opkomen tegen de
discriminatie die ze (denken te) ervaren. Ze gaan op zoek naar groepen die het
gevoel geven dat ze in actie komen tegen discriminatie of achtergesteldheid.
• Bijzonder ontvankelijk zijn voor externe invloeden en ideeën van nieuwe 		
mensen of groepen die hun negatieve ervaringen met de samenleving delen. 		
Andere mensen die zich ook achtergesteld voelen en die een redenering 		
kunnen aanvoeren die het gevoel van achtergesteldheid verklaart (en een strategie
om dit te bestrijden), zullen extra aantrekkelijk zijn. Misschien zijn er al
veranderingen in de vriendengroep van de jongere zichtbaar.
• Op zoek gaan naar een groep die een heel duidelijke identiteit biedt, en zich 		
proberen aan te sluiten bij een extremistische groepering. Misschien zijn er al
veranderingen in de vriendengroep van de jongere zichtbaar, of in diens uiterlijk.
Dit kan verbaal tot uiting komen door verbondenheid met de nieuwe groep, of door
harde kritiek op de oude vriendengroep.
• Het gevoel hebben dat de nieuwe groep een effectieve aanpak biedt tegen 		
de ervaren onrechtvaardigheid van de samenleving, terwijl de oude 		
vriendengroep dat niet deed. Dit gevoel kan al dan niet worden uitgesproken.

WAT WEL TE DOEN

• Als u denkt dat iemand gebrek aan succes aan discriminatie toeschrijft, 		

terwijl er in werkelijkheid geen sprake van is geweest, is het van groot 		
belang dat u de perceptie van discriminatie openlijk in twijfel trekt. Steun 		
verlenen bij pogingen om de situatie te verbeteren, kan cruciaal zijn voor 		
het herstellen van een positief zelfbeeld en het geloof in de samenleving.

• De vatbare jongere in contact brengen met rolmodellen binnen zijn eigen 		
groep kan een heel positieve stap zijn. Dit ontkracht het idee dat gebrek 		
aan succes kan worden toegeschreven aan discriminatie tegen die groep.

• Kom op tegen het wij-zij-gevoel en het idee dat de autoriteiten geen legiti-		

miteit hebben en draag andere inzichten aan. Dit kan bijvoorbeeld door te 		
verkennen wat verschillende groepen gemeen hebben, of de positieve as-		
pecten van de groep, die in de beleving van de jongere gediscrimineerd 		
wordt, te benadrukken.
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• Benadruk dat de groep een effectief hulpmiddel kan zijn voor het bereiken 		
van doelen of het waarmaken van ambities.

• Vergeet niet dat in deze fase het proces van radicalisering ook gewoon uit 		
zichzelf kan stoppen of afnemen. Ga er niet van uit dat iemand onvermijdelijk
verder zal radicaliseren.

WAT NIET TE DOEN

• Intervenieer vooralsnog niet in het kader van handhaving. Wellicht creëert u 		
hiermee een probleem.

5 STEL DAT ZE ZICH ECHT AANSLUITEN
BIJ EEN RADICALE GROEPERING?
Als eenmaal voor een bepaalde groep is gekozen, zal de kwetsbare persoon vaak willen
bevestigen dat hij hiervan deel uitmaakt. Op dit punt in het proces wil de jongere graag
laten merken dat hij lid is van de groep en de duidelijke identiteit van de groep graag
overnemen. Hierdoor is de verandering vaak heel goed zichtbaar.
• Verandering in uiterlijk. Dit kan door middel van een bepaalde kledingstijl, 		
een baard laten staan, of juist al het haar afscheren, het tonen van vlaggen 		
of stickers, of tatoeages laten zetten die de band met de groep laten zien. 		
Het gebruik van woorden die typisch zijn voor de groep komt ook veel voor, 		
bijvoorbeeld namen voor bepaalde etnische of religieuze groepen.
• Verandering in identiteit, of zelfs van naam.
• Verandering van gedrag. In een poging om de aansluiting bij een groep 		
tegenover andere groepsleden, leeftijdgenoten, familie en vrienden te bewijzen,
kunnen gedragsveranderingen, zoals stoppen met drinken en roken, of andere
eetgewoonten, zichtbaar worden. De personen kunnen heel krachtig hun steun aan
de ideologie van de groep betuigen en zelfs niet-leden die zich anders gedragen dan
de groep voorstaat, uitdagen. Wederom moet worden benadrukt dat de aanwezigheid van een van deze indicatoren op zich niets betekent. Een verandering in eetgewoonten is bijvoorbeeld onderdeel van de normale, heersende stroming van
de Islam en geen reden voor bezorgdheid. Het kan alleen van belang worden als het
gepaard gaat met andere, gerelateerde veranderingen.
• Verandering in sociale contacten. Personen die betrokken zijn bij een radicale
groep laten vaak hun oude sociale kring en vrijetijdsbestedingen links liggen.
Ze raken steeds meer betrokken bij de activiteiten van de groep. Het krijgen van
nieuwe vrienden en kennissen kan daar onderdeel van zijn.
• Meer woede tegen de samenleving en minder deelname eraan. Hoewel 		
dit standpunt misschien niet openlijk wordt uitgedragen, zullen de meeste 		
personen in deze fase hun mening willen delen, om hun band met de groep 		
te bevestigen of om nieuwe leden te werven.
• Het duidelijk en luidruchtig karakteriseren van de eigen groep ter
onderscheiding van andere groepen. Intimiderend gedrag richting andere groepen.
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Ik moet elke dag leven met mijn daden, met de consequenties ervan; maar als we ervoor kunnen zorgen dat één
persoon het niet zal doen, dan is het al nuttig.

WAT WEL TE DOEN

• Besef dat, ook kleine, veranderingen aan het uiterlijk of in de omgang met andere

leeftijdsgenoten een diepere betekenis kunnen hebben dan bij een normale puber
die op zoek is naar een eigen identiteit. Als u die veranderingen opmerkt, probeer
dit dan met de jongere te bespreken, zodat de communicatie over hun ontwikkeling
open blijft.

• Indien dit gepast is, breng de persoon in contact met andere groepen die een

duidelijke identiteit bieden en het gevoel vawn achter gesteldheid positief kunnen
kanaliseren, bijvoorbeeld via een sportvereniging, vrijwilligersorganisatie, buurtgroep of (niet-gewelddadige) religieuze organisaties.

• Geef jongeren voorlichting over de tactieken die terroristische groepen bij hun

wervingsactiviteiten kunnen toepassen, met name het gebruik van boodschappen
die zijn gebaseerd op vooroordelen en die op het gevoel inwerken.

• Betrek en informeer docenten, maatschappelijk werk, jeugdwerkers en religieuze leiders om groepen aan te pakken die wellicht proberen om nieuwe leden te
werven op een school of jeugdhonk.

• Vergeet niet dat het proces van radicalisering ook gewoon uit zichzelf kan stoppen.
WAT NIET TE DOEN

• Intervenieer vooralsnog niet in het kader van handhaving. Wellicht creëert of
verergert u hiermee een probleem.

• Geef niemand het gevoel dat u het speciaal op hem/haar hebt gemunt. Het gevoel
van identiteit is op dat moment misschien heel fragiel en als ze het gevoel hebben

dat dit bedreigd wordt, kan dit ze nog verder vervreemden van de in hun ogen toch
al vijandige maatschappij.

TerRaToolkit.eu
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BILLY MCCURRIE
SLACHTOFFER VAN TERRORISME EN
VOORMALIG LID RADICALE BEWEGING

6 ALS ZE DIEPER IN DE
EXTREMISTISCHE GROEP INTEGREREN
Als eenmaal voor een bepaalde groep is gekozen, zal de persoon vaak willen bevestigen
dat hij hiervan deel uitmaakt. De meeste hierboven genoemde indicatoren zullen dan
duidelijker zichtbaar zijn, zoals verandering in kledingstijl, het gebruik van een nieuwe
naam, sterke wij-zij-terminologie, of een andere woordkeuze.

ANDERE WAARNEEMBARE VERANDERINGEN DIE KUNNEN WIJZEN
OP LIDMAATSCHAP VAN EEN EXTREMISTISCHE GROEPERING:
• Het idee dat geweld een legitieme manier is om onrecht in de samenleving aan te
pakken. De meeste personen in deze fase van het proces maken hun meningen vrij
krachtig kenbaar.
• Groepsregels opleggen aan anderen, of niet-leden die niet leven volgens de regels
van de groep intimideren.
• Deelname aan besloten vergaderingen.
• Het in bezit hebben van propagandamateriaal.
• Extremer worden in uitingen van haat ten aanzien van degenen die hun standpunten niet delen.
• Het bedreigen van groepsleden die de groep willen verlaten.
• Het gebruik van geweld of plegen van kleine delicten uit gebrek aan respect voor
autoriteiten, of zich dreigend gedragen tegenover andere groepen.

WAT WEL TE DOEN

•
•
•

Neem deze signalen serieus.
Probeer te voorkomen dat de persoon steeds verder geïsoleerd raakt.
Blijf zoveel mogelijk communiceren.
Bespreek waar mogelijk deze veranderingen met de familie en leeftijdsgenoten van
de kwetsbare persoon. Misschien zijn zij in een betere positie om open te blijven
communiceren met deze persoon en weerwoord te geven tegen de keuzes die ze
maken.

•
•
•

Bespreek de kosten van het lidmaatschap van de groep.
Betrek docenten, andere jeugdwerkers en sociale werkers bij uw zorgen over de
kwetsbare persoon.
Tref voorbereidingen voor een interventie, of ga hiertoe over. Dit is het moment dat
wordt overgegaan op werkelijk gevaarlijke en gewelddadige activiteiten.
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7 ALS ZE IN ZWARE
CRIMINELEN VERANDEREN
Eenmaal geïntegreerd in de extremistische groepering kan de persoon steeds meer
overtuigd raken dat het gedachtegoed en de acties van deze groepering legitiem zijn.
Hij/zij is nu heel vatbaar voor indoctrinatie en wordt steeds obsessiever over de doelen
van de groep en het voorbereiden van (gewelddadige) actie. Op dit punt blijven zijn of
haar activiteiten wellicht buiten uw gezichtsveld.
De radicaal zal nu wellicht:
• Voor een minder extreem uiterlijk kiezen om minder op te vallen en niet te worden
opgemerkt door politie of andere professionals rondom hem.
• Nieuwe leden van de groep rekruteren en trainen.
• Veranderingen in het reispatroon vertonen, of in bepaalde gebieden (d.w.z. conflict
gebied) verblijven.
• Blijk geven van extreme haatgevoelens of gewelddadige intenties tegen mensen die
zijn standpunten niet delen.
• Daadwerkelijke voorbereidingen treffen voor een aanslag, voorraden verzamelen,
verkenningen uitvoeren (zie ook de “pre-incident indicators” van COPPRA: verblijf,
vervoer, valuta, vervalste documenten, doelen en voorbereiding).
• Schriftelijk of in een video zijn of haar intenties duidelijk maken.
• Al zijn geld van de bank halen.

WAT WEL TE DOEN

• Kom onmiddellijk in actie op basis van deze informatie.
WAT NIET TE DOEN

• Ga er niet van uit dat het feit dat de persoon niet langer gekleed gaat volgens de

normen van de groep betekent dat de persoon afstand neemt van de groep en reintegreert. Het zou natuurlijk kunnen, maar het tegenovergestelde kan ook
waar zijn.

Toen ik jong was, maakte het niet uit wat we deden, niets hielp. Geweld leek de
enige manier om de aandacht te vestigen op onze gemeenschap en onze
problemen.
(Voormalig lid IRA (Irish Republican Army)

Deze handleiding is bedoeld om u te helpen radicalisering te herkennen en aan de orde te stellen binnen de groep
waarmee u vanuit uw beroep contact mee heeft. Meer informatie over dit project en meer materialen vindt u op
onze website www.terra-net.eu

TerRaToolkit.eu

DEZE HANDLEIDING STAAT OP

27

HANDLEIDING

GEVANGENIS
PERSONEEL
Radicalisering
en waarom dit relevant is voor u

HANDLEIDING VOOR GEVANGENISEN RECLASSERINGSPERSONEEL
Deze handleiding biedt informatie over signalen die erop wijzen dat
een gedetineerde of ex-gedetineerde mogelijk radicaliseert, enkele
tips over hoe u contact met ze kunt maken om dit gevoelige onderwerp te bespreken, en suggesties voor samenwerking met andere
professionals, zoals politie en maatschappelijk werk in het kader van
preventie en monitoring. De handleiding is gemaakt door TERRA,
een Europees netwerk en leerprogramma. Dit advies is onderdeel
van een complete toolkit, die speciaal is ontwikkeld voor lokale en
nationale overheden en voor eerstelijnswerkers die beroepsmatig in
contact komen met vatbare personen of groepen die het risico lopen
te radicaliseren.
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1 DOEL EN ACHTERGROND:
OMGAAN MET RADICALISERING
Deze handleiding handelt over radicalisering en is bedoeld voor gevangenis- en reclasseringsmedewerkers.
Wij hopen dat u na het lezen van de handleiding:
• Alerter bent op de mogelijkheid dat iemand binnen uw doelgroep het risico loopt te
radicaliseren.
• Bekend bent met enkele oorzaken van dit proces.
• Weet wat enkele mogelijke signalen van dit proces zijn.
• U bekend bent met de andere beroepsgroepen met wie u uw zorgen hierover kunt
delen en u misschien kunnen helpen te voorkomen dat iemand radicaliseert.
• Zich in staat voelt om in actie te komen door contact te leggen met deze groepen,
en de persoon die naar uw mening mogelijk radicaliseert te benaderen.

2 WAAROM U?
Radicalisering is een proces van verandering. In uw werk heeft u regelmatig of zelfs
dagelijks contact met een doelgroep die vatbaar kan zijn voor radicalisering. Hierdoor
bent u in een perfecte positie om dit te signaleren. Misschien merkt u veranderingen in
gedrag, in uiterlijk of in de manier waarop ze met u of andere gedetineerden praten of
omgaan. Dit model toont de omgeving rondom iemand die aan het radicaliseren is.

• Kwetsbaar persoon
• Familie, leeftijdsgenoten, 		
schoolomgeving

		

(dagelijks contact)
• Gemeenschap, waar-		
onder religieuze leiders, 		
politie, jeugdwerkers, 		
sportverenigingen 		
(regelmatig contact)
• Beleidsmakers,
journalisten (invloed
op maatschappelijke 		
context)

De mensen in elke cirkel hebben elk op hun eigen wijze contact met en invloed op de
kwetsbare persoon. Veranderingen in gedrag, vriendengroep of ideologie zijn beter
zichtbaar voor mensen in de kring die het dichtst rond de radicaliserende persoon staat.
Zo zien ouders bijvoorbeeld of hun zoon zijn uiterlijk drastisch heeft veranderd of een
nieuwe groep vrienden heeft. Een politieagent die de jongen voor het eerst ziet, weet
niet hoeveel hij is veranderd in het laatste jaar, terwijl deze verandering cruciaal is.
Daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat voor een goede inschatting wat er aan
de hand is contact, communicatie en transparantie tussen de cirkels van het grootste
belang is.
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3 WAT ZOU UW ROL KUNNEN ZIJN?
Gevangenis- en reclasseringsmedewerkers bevinden zich in de eerste of tweede cirkel.
Ze zien de persoon die mogelijk radicaliseert dagelijks of met grote regelmaat. U ziet ze
rondhangen en spreekt ze, of ziet ze met anderen praten. Misschien vangt u op wat ze
bezighoudt en ziet u hun emoties als ze over anderen of de wereld om hen heen praten.
U weet wie hun vrienden zijn en u kunt zien of er iets verandert in een vriendengroep.
In sommige gevallen hebben gedetineerden toegang tot onderwijs. Voor sommigen is
dit misschien de eerste keer dat zij deze kans krijgen. Dit, en de omgang met andere
gedetineerden met politieke denkbeelden, kan invloed hebben op hoe zij de wereld en
zichzelf zien. Ze kunnen een politiek standpunt innemen of bevriend raken met mensen
die hun mening delen. Mogelijk vertellen ze u erover, of ziet u het gebeuren.
We willen hier niet suggereren dat u een terrorisme-expert moet worden, maar u kent
de mensen waarmee u werkt als geen ander, en met die expertise kunt u misschien een
belangrijke rol vervullen.
Let wel, we suggereren NIET dat een bekering tot een godsdienst of het toetreden tot
een politieke groepering tijdens of direct na een gevangenisstraf automatisch reden is
voor zorg. Een gevangenisstraf kan soms sowieso een periode van verandering zijn. De
gedetineerde kan een persoonlijke crisis doormaken. Ook de behoefte aan fysieke veiligheid kan lidmaatschap van een groep aantrekkelijk maken. En misschien is het voor
de persoon een van de eerste keren dat hij/zij op structureel niveau onderwijs volgt.
Maar het is van cruciaal belang dat u in geval van twijfel uw waarnemingen deelt met
andere professionals die zich bezig houden met radicalisering of nauw betrokken zijn
bij de persoon om wie u zich zorgen maakt. Op deze manier komt u te weten of anderen uw zorgen delen, en kunt u een manier bedenken de persoon te bereiken. U staat er
niet meer alleen voor.
Zo kan een proces van radicalisering een halt worden toegeroepen of worden gecontroleerd. Op deze wijze wordt de persoon, die naar uw mening aan het radicaliseren is,
minder gevaarlijk voor zijn omgeving en loopt hij zelf mogelijk ook minder gevaar.
Er zijn drie factoren1 die specifiek van toepassing zijn op het gevangeniswezen:
1 Invloed van buiten
De meeste gevangenissen controleren de informatie die gevangenen
ontvangen, maar er zijn gevallen bekend dat gedetineerden toegang kregen 		
tot radicale boeken, video’s of websites. Het is van cruciaal belang dat de geldende
screenings-procedure in acht wordt genomen en dat probleemgevallen nader
worden onderzocht. Als radicale groeperingen in contact proberen te komen met
gedetineerden in uw gevangenis, moet u dit melden aan de politie.
2 Invloed van binnen
Als een gevangenis een voor terrorisme veroordeelde gedetineerde binnen zijn
muren heeft, brengt dit een hoger risico met zich mee. Deze terroristen hebben
soms een heldenstatus en kunnen hun invloed gebruiken om hun boodschap uit te
dragen onder andere gedetineerden. Houdt de sociale interacties van dergelijke
gedetineerden in uw instelling goed in de gaten.
3 Extremistische ‘gangs’
De ‘gang’-cultuur kent een lange geschiedenis in gevangenissen en kent tal van
oorzaken, waaronder de behoefte aan fysieke bescherming die een groep kan
bieden. Soms nemen deze ‘gangs’ ook een politieke identiteit aan die een extremistische vorm kan aannemen. En in die zin ook kan bijdragen aan radicalisering
binnen de gevangenis.
Als u een van deze drie factoren opmerkt, moet u hier niet alleen extra aandacht
aan geven, maar dit ook bespreken met uw netwerk, waaronder de politie, sociaal
werkers en religieuze leiders die geestelijke zorg in uw instelling bieden.

1 Deze drie factoren zijn in 2010 door Peter Neumann vastgesteld in het rapport “Prisons and Terrorism;;
Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries”
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Zodra je iemand van de dialoog of het gesprek uitsluit
zal die persoon zich richten tot iemand die
het wel met hem eens is.

WAAR MOET U OP LETTEN
In de eerste plaats willen we hier benadrukken dat er geen afvinklijst met “symptomen” bestaat, die als alle vakjes zijn aangevinkt definitief uitsluitsel geeft of iemand
aan het radicaliseren is.
Maar er zijn wel bepaalde signalen die er op kunnen duiden dat er sprake is van een
radicaliseringsproces.
Een proces van radicalisering kan zich heel snel voltrekken, in een tijdsbestek van
enkele weken, maar het kan ook een geleidelijke ontwikkeling zijn waar jaren overheen
gaan, en alles er tussenin. Sommige mensen vertonen misschien alle kenmerken die in
deze handleiding worden genoemd, en anderen maar een paar. Normaal gesproken is
de aanwezigheid van één van deze veranderingen of kenmerken geen reden tot zorg.
Wees vooral alert op veranderingen.

4 RISICO’S EN WEERBAARHEID
Dit hoofdstuk gaat in op enkele achtergrondfactoren, die het risico, dat iemand het pad
van radicalisering gaat verkennen, kunnen vergroten. We willen benadrukken dat als
deze achtergrondfactoren aanwezig zijn, dit niet automatisch betekent dat iemand zich
in een gevaarlijke richting ontwikkelt. Zo is het zoeken naar een eigen identiteit heel
normaal op een bepaalde leeftijd. Desalniettemin is het raadzaam om rekening te houden met deze factoren. U kunt dan meer gefocust helpen bouwen aan weerbaarheid en
beschermende factoren.
Personen die mogelijk vatbaar zijn voor de invloed van radicale groeperingen kunnen:
• Zoekende zijn naar een eigen identiteit. Extremistische groeperingen, die duidelijke
regels stellen over gedrag, kleding en zelfs de muziek die je moet luisteren, kunnen
erg aantrekkelijk zijn voor iemand die graag ergens bij wil horen.
• Opgegroeid zijn in een omgeving waar geweld een acceptabele manier is om problemen op te lossen of je macht te bevestigen.
• Een band met iemand in een extremistische groepering hebben. Als een broer of
zus, goede vriend of medegedetineerde lid is van een extremistische groepering zal
die een veel grotere invloed op de vatbare persoon kunnen uitoefenen. Besef dat
deze persoon een grotere kans loopt te radicaliseren.
• Het slachtoffer zijn van discriminatie. Als iemand zich gediscrimineerd voelt, of
heeft meegemaakt dat een andere etnische, religieuze of politieke groepering een
voorkeursbehandeling krijgt, is hij/zij hier waarschijnlijk verontwaardigd over.

WAT WEL TE DOEN

• Belangstelling tonen voor hobby’s en talenten van de persoon. Sportieve, artistieke of muzikale talenten kunnen allemaal bijdragen aan een positief zelfbeeld en
een potentiële vriendengroep. Let extra goed op iemand die vrienden of familie
heeft die tot een radicale groepering behoren. Ga indien mogelijk met hen in 		
gesprek over hun thuissituatie of vriendschapsbanden. Bespreek deze zaak met
andere professionals, met name sociaal werkers, andere jeugdwerkers en de politie
kunnen hierbij relevant zijn.

• Ga proactief om met meldingen van racisme of discriminatie. Bespreek ook dit
soort gevallen met andere leden uit de kring van de gemeenschapsaanpak.

• Als u ook vindt dat er sprake is geweest van discriminatie, leg de persoon die de

discriminatie heeft gemeld dan duidelijk uit dat er wettelijk geoorloofde middelen zijn om je gelijk te halen, en zorg ervoor dat hieraan een vervolg wordt gegeven.
Mensen die zich gediscrimineerd voelen, hebben soms de neiging om te denken dat

TerRaToolkit.eu

DEZE VIDEO STAAT OP

31
HANDLEIDING
GEVANGENIS
PERSONEEL

MORTEN HJØRNHOLM
SOCIOLOOG/CRIMINOLOOG,
SSP (SCHOOLS, SOCIAL WORK AND POLICE),
ADVISEUR, DENEMARKEN

de negatieve emoties, geuit door degene die discrimineerde, binnen de hele maatschappelijke groep leven. Vergeet niet te benadrukken dat discriminatie een
eenmalige en op zichzelf staand geval was.

Zijn eerste herinnering aan zijn vader is dat hij hem in z’n gezicht sloeg.
Zijn moeder kampte met haar verslaving en kon hem niet beschermen tegen
zijn vaders gewelddadigheid. Hij groeide op in een huis waar geweld de oplossing was voor elk probleem. “Ik droeg zoveel haat in me. Ik kon helemaal
niets, behalve haat voelen”. Toen hij bevriend raakte met enkele leden van
een extreemrechtse groepering voelde hij zich voor het eerst in zijn
leven geaccepteerd en veilig. “Ik ben meegegaan in hun denkbeelden,
maar het had net zo goed een andere groep kunnen zijn, met heel andere
denkbeelden. Dat had niets uitgemaakt”.
(Voormalig lid van een extreemrechtse groepering)

5 OMGAAN MET JONGEREN DIE
SYMPATHIE ONTWIKKELEN VOOR
EXTREMISTISCH GEDACHTEGOED
Een eerste stap op het pad van radicalisering komt vaak voort uit gevoelens van frustratie. De persoon heeft het gevoel dat hij/zij klem zit in een situatie en is op zoek naar
een manier meer grip op zijn/haar leven te krijgen. Dit impliceert dat ze zich losmaken
van de dominante cultuur, op zoek naar groepen die de indruk wekken dat ze in staat
zijn om hun problemen op krachtige wijze aan de orde te stellen. Ze staan open voor
radicale ideeën.
Ze kunnen:
• Het gevoel hebben dat ze het doel of succes dat ze wilden behalen niet bereikt
hebben vanwege racisme of discriminatie.
• Signalen afgeven dat zij hun geloof in de legitimiteit van autoriteiten (politie,
overheid, enz.) hebben verloren.
• Blijk geven van uitgesproken ideeën over groepsidentiteiten en de notie ontwikkelen dat groepen met elkaar concurreren. Wellicht hoort u ze duidelijke wij-zij-terminologie gebruiken.
• Bijzonder ontvankelijk zijn voor ideeën van mensen of groepen die dezelfde negatieve ervaringen met de samenleving kennen. Mensen die begrip hebben voor het gevoel van achter gesteldheid en zeggen dat ze hiertegen willen opkomen, zullen
extra aantrekkingskracht uitoefenen. Misschien ziet u nieuwe vriendschappen
ontstaan.
• Op zoek zijn naar een groep die een heel duidelijke identiteit uitdraagt. Misschien
ziet u al enkele veranderingen in kleding, kapsel, tatoeages, enz.. Dit zal pas echt
onmiskenbaar duidelijk worden in de volgende fase, als ze definitief voor een groep
hebben gekozen en zich erbij hebben aangesloten.

WAT WEL TE DOEN

• Blijf voor zover mogelijk praten met de persoon in kwestie. De processen waar het

hier om gaat, zijn vooral psychologisch van aard en hebben nog niet echt acties tot
gevolg. Uw hulp en steun in deze fase kunnen van groot belang zijn om het proces
een halt toe te roepen.

• Als de situatie dit toelaat, kan het een zeer positieve stap zijn als u de persoon met
rolmodellen in contact brengt, met wie hij zich gemakkelijk kan identificeren.
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Als we iemand ‘ontmenselijken’,
hem als vijand bestempelen en niet naar hem luisteren,
dan zullen we het conflict handhaven.

Dit ontkracht het idee dat gebrek aan succes kan worden toegeschreven aan
discriminatie.

• Ga in tegen het wij-zij-gevoel. Benadruk altijd wat de verschillende groepen 		

gemeenschappelijk hebben. Leg nadruk op de positieve aspecten van de groep die
volgens de persoon gediscrimineerd wordt. Stimuleer kritisch denken, met name
over de extremistische groepen waarmee de persoon in contact kan komen, bijvoorbeeld via internet.

Toen ik jong was, maakte het niet uit wat we deden, niets hielp.
Geweld leek de enige manier om de aandacht te vestigen op onze gemeenschap
en onze problemen.
(Voormalig lid IRA (Irish Republican Army)

6 STEL DAT ZE ZICH ECHT AANSLUITEN
BIJ EEN RADICALE GROEPERING?
De persoon kan in contact komen met groepen die actief op zoek zijn naar nieuwe
leden. Op dat punt in het proces komen behoefte (naar een groep die een duidelijke
identiteit heeft en een manier biedt om de ervaren onrechtvaardigheid van de samenleving aan de kaak te stellen) en aanbod (groepen die actief leden werven) samen. Dit is
een zeer cruciaal punt in het proces. Als ze eenmaal bij een groep zijn betrokken, wordt
het moeilijker om terug te gaan. Als de persoon niet meer in de penitentiaire inrichting
verblijft, ziet u misschien nieuwe gezichten in zijn omgeving.
In deze fase kunnen verschillende veranderingen zichtbaar worden:
• Verandering in uiterlijk. Als er een keuze is gemaakt voor een groep, laat een nieuw
lid vaak heel duidelijk zien dat hij deze groep steunt. Dit kan door middel van een
bepaalde kledingstijl, een baard laten staan, of juist al het haar afscheren, vertoon
van vlaggen of stickers, of tatoeages laten zetten die laten zien dat hij lid is van de
groep. Deze veranderingen kunnen ook zichtbaar zijn binnen een penitentiaire
inrichting, hoewel in sommige instellingen de gevangenen een uniform dragen.
Het gebruik van woorden die typisch zijn voor de groep komt ook veel voor, bijvoorbeeld namen voor bepaalde etnische of religieuze groepen.
• Verandering in identiteit, of zelfs van naam.
• Verandering van gedrag. Als bevestiging van het lidmaatschap van een groep
kunnen gedragsveranderingen, zoals stoppen met drinken en roken, of andere
eetgewoonten, zichtbaar worden. De personen kunnen heel krachtig hun steun aan
de ideologie van de groep betuigen, of niet-leden, die zich niet houden aan het door
de groep voorgeschreven gedrag, uitdagen.
• Verandering in vriendengroep. Personen die binnen de invloedssfeer van een
radicale groep zijn gekomen, laten vaak hun oude vriendenkring en vrijetijdsbestedingen links liggen. Ze raken steeds meer betrokken bij de activiteiten van de
groep. Het vormen van een nieuwe vriendengroep kan daar onderdeel van zijn.
• Ze bakenen hun eigen groep heel duidelijk af ten opzichte van anderen. Soms slaan
ze dreigende taal uit naar andere groepen en gedragen ze zich dreigend tegenover
hen.

WAT WEL TE DOEN

• Als iemand al bezig is met de re-integratie in de maatschappij, breng deze persoon
dan in contact met andere groepen of activiteiten die een duidelijke identiteit
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bieden en zoek een positieve oplossing voor het gevoel van achter gesteldheid,
bijvoorbeeld via een sportvereniging, vrijwilligersorganisatie, buurtgroep of 		
(niet-gewelddadige) religieuze organisaties. In mindere mate kunnen deze maatregelen ook worden toegepast op gedetineerden.

• Geef voorlichting aan alle gedetineerden over de tactieken die extremistische groe-

peringen gebruiken om leden te werven, met name over het gebruik van schokkende verhalen gebaseerd op vooroordelen. Hierbij wordt slechts één kant van het
verhaal verteld. Het is van belang dat hier kritisch mee wordt omgegaan.

• Als u denkt dat ronselaars iemand gericht proberen te werven, schakel dan de
politie, sociaal werkers, andere jeugdwerkers en religieuze leiders in.

WAT NIET TE DOEN

• Geef niemand het gevoel dat u het speciaal op hem hebt gemunt. Zijn gevoel van
identiteit is op dat moment misschien heel fragiel en als hij het gevoel heeft dat

dit bedreigd wordt, kan dit hem nog verder vervreemden van een in zijn ogen toch
al vijandige maatschappij.

7 ALS ZE DIEPER IN DE EXTREMISTISCHE
GROEP INTEGREREN
Als eenmaal voor een bepaalde groep is gekozen, zal de persoon vaak willen bevestigen
dat zij hiervan deel uitmaken. De meeste reeds genoemde indicatoren zullen duidelijker zichtbaar zijn, zoals verandering in kledingstijl, het gebruik van een nieuwe naam,
sterke wij-zij-terminologie, of een andere woordkeuze.
Andere waarneembare veranderingen die kunnen wijzen op lidmaatschap van een
extremistische groepering:
• Meer woede tegen de samenleving en minder deelname eraan. De meeste personen
zullen op dit punt hun mening willen delen, om hun band met de groep te
bevestigen of om nieuwe leden te werven.
• Groepsregels opleggen aan anderen, of niet-leden die niet leven volgens de regels
van de groep intimideren.
• Deelname aan besloten vergaderingen.
• Het in bezit hebben van propagandamateriaal.
• Extremer worden in uitingen van haat ten aanzien van degenen die hun
standpunten niet delen.
• Het bedreigen van groepsleden die de groep willen verlaten.

WAT WEL TE DOEN

• Neem deze signalen serieus.
• Probeer te voorkomen dat de persoon steeds verder geïsoleerd raakt. Blijf zoveel
mogelijk communiceren.

• Bespreek waar mogelijk deze veranderingen met de familie en vrienden van de

rekruut, de oude vrienden met wie hij vroeger omging. Misschien zijn ze nu beter
in staat om met de persoon in kwestie het gesprek aan te gaan en kritiek te leveren
op de keuzes die hij nu maakt.

• Probeer het contact met de oude vriendengroep te herstellen.
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• Bespreek de nadelen van het lidmaatschap van de groep, zoals oude vrienden kwijt
raken, (weer) op het verkeerde pad raken, persoonlijk gevaar, en minder mogelijk
heden tot ontwikkeling.

• Zorg ervoor dat de politie op de hoogte is van uw zorgen. Dit is het moment dat
wordt overgegaan op werkelijk gevaarlijke en gewelddadige activiteiten.

• Zorg voor zover mogelijk dat het contact met de kwetsbare persoon niet verloren

gaat doordat ze minder vaak aanwezig zijn bij gesprekken, of minder meedoen aan
andere activiteiten.

8 ALS ZE IN ZWARE
CRIMINELEN VERANDEREN
Eenmaal geïntegreerd in de extremistische groep, kan de persoon steeds meer overtuigd raken dat het gedachtegoed en de acties van die groepering legitiem zijn. Hij/zij
is nu heel vatbaar voor indoctrinatie en wordt steeds obsessiever over de doelen van de
groep en het voorbereiden van (gewelddadige) acties. De indicatoren voor mensen die
al actief zijn voor een extremistische groep zijn (hopelijk) alleen van toepassing op mensen in de samenleving en niet op gedetineerden, die juist vastzitten om te voorkomen
dat zij aanslagen plegen. Deze indicatoren zijn echter wel zeer relevant voor personen
na hun vrijlating. Nu kunt u alleen nog maar uw zorgen en observaties aan de politie
melden. De geradicaliseerde zal nu wellicht:
•

Een meer extreme “look” opgeven om minder op te vallen en niet te worden
opgemerkt door politie of andere professionals rondom hem.

•

Daadwerkelijke voorbereidingen voor een aanslag treffen, benodigdheden inslaan,
verkenningen uitvoeren.

•

Nieuwe leden van de groep rekruteren en trainen.

•

Dreigementen uiten tegen groepsleden die de groep willen verlaten.

•

Schriftelijk of in een video zijn of haar intenties duidelijk maken.

•

Blijk geven van extreme haatgevoelens, of gewelddadige intenties, tegen mensen
die zijn standpunten niet delen.

WAT WEL TE DOEN

•

Zorg ervoor dat de politie op de hoogte is van uw zorgen. In deze fase kunnen
werkelijk gevaarlijke en gewelddadige acties worden ondernomen, dus is het van
cruciaal belang dat u de politie op de hoogte brengt.

WAT NIET TE DOEN

•

Ga er niet van uit dat het feit dat de persoon de “look” van de groep heeft
opgegeven, betekent dat de persoon afstand neemt van de groep en re-integreert.
Dit kan natuurlijk het geval zijn, maar het tegenovergestelde kan ook waar zijn.

Ik heb me aangesloten bij de linkse beweging, omdat ik wilde opkomen voor alle
groepen die door extreemrechts werden onderdrukt. Ik had het gevoel dat als ik
dat niet deed, extreemrechts het hele land over zou nemen – en wat zou er dan
met die groepen gebeuren? Wie zou voor hen opkomen, als ik het niet deed?
(Voormalig lid van een extreem-linkse groep)

Deze handleiding is bedoeld om u te helpen radicalisering te herkennen en aan de orde te stellen binnen uw
doelgroep. Meer informatie over dit project en meer materialen vindt u op onze website www.terra-net.eu
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Radicalisering
en waarom dit relevant is voor u

EEN HANDLEIDING VOOR
RELIGIEUZE LEIDERS
Deze handleiding bevat informatie over signalen dat een jongere
mogelijk radicaliseert, enkele tips over hoe u contact met hen
kunt maken om dit gevoelige onderwerp te bespreken, en suggesties voor samenwerking met andere professionals, zoals politie,
justitie en maatschappelijk werk. De handleiding is gemaakt door
TERRA, een Europees netwerk- en leerprogramma. Dit advies
is onderdeel van een complete toolkit, die speciaal is ontwikkeld
voor lokale en nationale overheden en voor eerstelijnswerkers die
beroepsmatig in contact komen met vatbare personen of groepen
die het risico lopen te radicaliseren.
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1 DOEL EN ACHTERGROND:
OMGAAN MET RADICALISERING
Veel religieuze leiders maken zich zorgen om radicalisering. Als religieus leider ziet u
wellicht jongeren afstand nemen van de gemeenschap in de richting van meer extreme
groeperingen, of ontmoet u ouders die zich zorgen maken over hun kinderen. Misschien
heeft de gemeente of de politie om uw medewerking gevraagd, maar kunt u moeilijk
inschatten wat ze precies willen en wat dat zou betekenen voor uw positie en uw
gemeenschap.
Deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel, zodat u beter met deze problematiek kunt
omgaan. De handleiding biedt informatie over signalen dat iemand mogelijk radicaliseert en bevat adviezen over wat u in zulke gevallen kunt doen. Ook wordt aangegeven
hoe u met uw gemeenschap de weerbaarheid tegen radicalisering kunt versterken, en
hoe u ouders kunt ondersteunen. In de handleiding wordt ook nog nader ingegaan op
de rol die u kunt spelen in een netwerkaanpak, samen met bijvoorbeeld maatschappelijke diensten en de politie.
We hebben deze handleiding geschreven omdat religieuze radicalisering in Europa een
steeds groter probleem wordt. De andere handleidingen in de TERRA-toolkit behandelen ook andere vormen van radicalisering, maar deze versie is met name gericht op
Islamitisch extremisme. De tekst is geschreven door een groep onderzoekers met hulp
van een Imam en een theoloog.
Wij hopen dat u na het lezen van de handleiding:
• Alerter bent op het risico dat iemand binnen uw gemeenschap radicaliseert.
• Bekend bent met enkele oorzaken van dit proces.
• Weet wat enkele mogelijke signalen van dit proces zijn.
• Zich in staat voelt goed te reageren op de signalen in uw contact met kwetsbare
personen en hun familie.
• Een duidelijker idee heeft hoe u en uw geloofsgemeenschap de weerbaarheid
kunnen vergroten.
• Bekend bent met de andere beroepsgroepen die kunnen helpen om naar een positieve uitkomst toe te werken, en zowel u als de persoon waar u zich zorgen om
maakt, kunnen ondersteunen.

Vergeet niet dat de Koran waarschuwt tegen religieus extremisme: “Ga niet tot het
uiterste in uw geloof.”1 Heel toepasselijk wordt deze waarschuwing twee keer
gegeven, misschien om aan te geven dat er altijd twee uitersten aan weerskanten van
het Gouden Midden bestaan.
Ook de Profeet (vrede zij met hem) heeft herhaaldelijk gewaarschuwd tegen de gevaren van extremisme en heeft praktische stappen onderwezen, die de garantie geven
voor een gebalanceerd spiritueel leven in deze wereld en bescherming bieden tegen
destructief extremisme. Een van de lessen van de Profeet in dit verband luidt: “Pas op
voor extremisme in het geloof, want het heeft degenen die u voor gingen vernietigd.”2

2 WAAROM U?
Radicalisering is in wezen een proces van verandering, dat verband houdt met een
zoektocht naar identiteit en zingeving. Omdat u in uw werk regelmatig mensen treft
die op zoek zijn naar raad en zingeving, kan u ook signalen opvangen die duiden op
radicalisering. Misschien ziet u bij mensen in uw gemeenschap veranderingen in hun
gedrag, hun uiterlijk of in de interactie met u of hun leeftijdsgenoten.
1 Koran, al-Nisa’ (Vrouwen), 4:171 & al-Ma’idah (De Tafel), 5:80
2 Ahmad (nrs. 1851 & 3248), Nasa’i, Ibn Majah, Hakim & anderen - cf. Sahih al-Jami’ al-Saghir van M.N. alAlbani, nr. 2680 & Silsilah al-Ahadith al-Sahihah van M.N. al-Albani, nr. 1283.
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De omgeving van een persoon die het risico loopt te radicaliseren, kan als volgt worden
weergegeven:

• Kwetsbaar persoon
• Familie, leeftijdsgenoten, 		
schoolomgeving

		

(dagelijks contact)
• Gemeenschap, waar-		
onder religieuze leiders, 		
politie, jeugdwerkers, 		
sportverenigingen 		
(regelmatig contact)
• Beleidsmakers,
journalisten (invloed
op maatschappelijke 		
context)

Elke cirkel kent zijn eigen soort contact met en invloed op de kwetsbare persoon.
Veranderingen in gedrag, vriendengroep of ideologie zijn beter zichtbaar voor mensen
in de binnenste kring dan in de buitenste. Zo zien de ouders van een tiener bijvoorbeeld
dat hun zoon zijn uiterlijk drastisch heeft veranderd en geleidelijk een nieuwe groep
vrienden heeft gevonden en zijn oude vrienden niet meer ziet. Een politieagent die de
jongen voor het eerst ziet, weet niet hoeveel hij is veranderd in het laatste jaar, terwijl
dit proces cruciaal is. Daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat voor een goede
inschatting van wat er aan de hand is contact, communicatie en transparantie tussen
en binnen de verschillende cirkels van het grootste belang is.

3 WAT ZOU UW ROL KUNNEN ZIJN?
In uw beroep valt u in de binnenste of tweede ring, dus erg dicht bij de persoon die
mogelijk risico loopt. U ziet tieners in uw gemeenschap opgroeien en geleidelijk ideeën
vormen over hun plaats in de samenleving en hun eigen identiteit. U bent op de hoogte
van de gezinssituatie en u ziet ze voor bepaalde vriendengroepen kiezen. Misschien
bent u iemand tot wie ze zich wenden met vragen over zingeving, of als ze bepaalde
aspecten van het geloof willen bespreken. In de woorden van de Profeet, vrede zij met
hem: “Ieder van jullie is een herder, en iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar
kudde”.
In uw rol als onderwijzer van een gemeenschap kunt u de jeugd weerbaarder maken,
ingaan op de problemen waarmee ze worstelen, en hierbij op de nuances wijzen. Uw
lessen kunnen ook steun bieden aan ouders, wanneer zij, als hun kinderen radicale
ideeën ontwikkelen, gesprekken hebben over ideologie.
U staat niet alleen voor deze taak: u kunt de hele geloofsgemeenschap inschakelen om
een veilige plaats te bieden aan tieners, waarin zij hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Bovendien kunt u hulp krijgen van buitenaf. Wij stellen een netwerk-aanpak
voor, waarbij vragen en zorgen over dit thema gedeeld worden binnen een netwerk dat
gebruikt maakt van de expertise van meerdere disciplines.
U hoeft op geen enkele wijze een expert op het gebied van terrorisme te worden – maar
u bent al een expert als het gaat om het onderwijzen van en zorgen voor de mensen in
uw gemeenschap, en met die ervaring kunt u mogelijk een belangrijke rol vervullen.
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In de wereld is nu eenmaal sprake van slechtheid en
wij moeten dit onder ogen zien, zodat we het kunnen
ombuigen naar goedheid.

Bovendien kunt u met uw expertise veel waarde toevoegen aan het netwerk van professionals, zoals maatschappelijke diensten, leraren en politiemensen. Uw kennis van
culturele en religieuze gebruiken en denkbeelden kan helpen om bepaalde kwesties die
spelen op de juiste wijze te interpreteren en op de juiste benadering te kiezen.

Staat elkander bij in de vroomheid en de vreze.
Maar staat elkander niet bij in de zonde en de vijandschap.
[Koran 5:2]

Wel kan een zekere basiskennis van de mechanismen die een rol spelen in radicalisering nuttig zijn. Deze basiskennis wordt in deze handleiding aangereikt, alsmede een
overzicht van de mogelijke zorgwekkende voortekenen. Het is van groot belang te
onderstrepen dat er geen afvinklijst met “symptomen” bestaat, die als alle vakjes zijn
aangevinkt definitief uitsluitsel geeft of iemand aan het radicaliseren is. Maar er zijn
wel bepaalde signalen die er op kunnen duiden dat er sprake is van een radicaliseringsproces. Radicalisering is een psychologisch proces, dat zich kan uiten in een veranderde
houding, bijvoorbeeld ten opzichte van de overheid. Ook groepsinvloeden zijn een cruciaal element in de processen van radicalisering. U moet dan ook alert zijn op wervingsactiviteiten, familiebanden, en groepen die zich losmaken van de heersende stroming.
Een proces van radicalisering kan zich heel snel voltrekken, in een tijdsbestek van
enkele weken, maar het kan ook een geleidelijke ontwikkeling zijn waar jaren overheen
gaan, en alles er tussenin. Sommige mensen vertonen misschien alle kenmerken die in
de navolgende hoofdstukken zijn beschreven, en anderen maar een paar. Misschien zijn
meerdere indicatoren tegelijk aanwezig, maar het kan ook voorkomen dat er slechts
een of twee relevant zijn in een bepaalde situatie. Hierbij hoeft u de hele problematiek
niet zelf te overzien, maar wij raden u wel aan om uw zorgen met anderen te delen.

4 RISICO’S EN WEERBAARHEID
Dit hoofdstuk gaat in op enkele achtergrondfactoren, die het risico dat iemand het
pad van radicalisering gaat verkennen, vergroten. We willen benadrukken dat als deze
achtergrondfactoren aanwezig zijn, dit niet automatisch betekent dat iemand een
gevaarlijke richting ingaat. Zo is het zoeken naar een eigen identiteit heel normaal op
een bepaalde leeftijd. Desalniettemin is het raadzaam om rekening te houden met deze
factoren. U kunt dan meer gefocust helpen bouwen aan weerbaarheid en beschermende factoren. Verder wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat u dit soort problemen
tijdig aan de orde stelt in uw preken en in uw gesprekken met jongeren.
Voor personen die mogelijk vatbaar zijn voor de invloed van radicale groeperingen
hebben misschien te maken met:
• Problemen met hun persoonlijke identiteit. Vooral jongeren die te maken hebben
met een dubbele identiteit (ze zijn moslim, maar hebben ook sterk het gevoel dat ze
deel uitmaken van de Europese samenleving waarin ze leven) hebben aandacht nodig. Ze voelen zich vaak buitengesloten als hun problemen niet aan de orde komen.
Het zoeken naar een identiteit is heel natuurlijk, zoals God zegt, “Wij hebben jullie
tot volken en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen ...” [Koran 49:13]
•

Een band met iemand in een extremistische groepering. Als een broer of zus, ouder
of goede vriend lid is van een extremistische groepering, dan zal de invloed op
de vatbare persoon veel groter zijn. In de woorden van de Profeet, vrede zij met
hem: “Iemand is geneigd het geloof van zijn vriend te volgen. Een ieder van jullie
moet dus uitkijken wie hij bevriend”.

•

Discriminatie ervaren, werkelijk of ingebeeld. Als een jongere het idee heeft dat
hij/zij anders wordt behandeld op grond van de etnische, religieuze of politieke
groep waartoe hij/zij behoort, is hij/zij hier waarschijnlijk verontwaardigd over.

TerRaToolkit.eu
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USAMA HASAN
VOORMALIG RADICAAL EN SENIOR ONDERZOEKER
VAN DE QUILLIAM STICHTING, VERENIGD KONINKRIJK.

Als hier geen legitieme oplossing voor wordt gevonden, kan deze persoon zich
op den duur aangetrokken voelen tot de oplossingen die een radicale groepering
aandraagt.

Het geweld waarmee ik geconfronteerd ben, de discriminatie door de politie,
meer kennis van buitenlandse conflicten zoals Bosnië – dit alles heeft me ongetwijfeld bijzonder ontvankelijk gemaakt voor de boodschap van het Islamisme.
Ik was wanhopig op zoek naar antwoorden.
(M. Nawaz, Radical 2012:78)

WAT WEL TE DOEN

• Zorg dat u hun vertrouwen wint. Vertrouwen in de religieuze autoriteiten is niet
meer vanzelfsprekend bij de jongere generatie. Alleen als u het vertrouwen van

jongeren geniet, kunt u ze positieve adviezen geven en een veilige omgeving bieden
waarin ze hun identiteit kunnen ontwikkelen. “Wees begaan met jonge mensen,”
sprak de Profeet, vrede zij met hem.

• Let extra goed op de ontwikkeling van jongeren met vrienden of familieleden die lid
zijn van een radicale groepering.

• Versterk hun weerbaarheid:
• Door in uw preken jongeren aan te spreken in een taal die zij begrijpen en te
		

praten over de problemen waarmee zij te maken hebben.
• Door de kennis van de heersende traditie en Sharia te vergroten.
• Door uw gemeenschap aan te sporen om jongeren te ondersteunen in hun

		

worsteling met hun identiteit, bijvoorbeeld door middel van een mentor of door

		

mogelijkheden te creëren om hun talenten te ontwikkelen. Sporten, jeugd-

		

groepen en gezamenlijke activiteiten kunnen allemaal bijdragen aan een posi-

		

tief zelfbeeld en een potentiële vriendengroep. Veel geloofsgemeenschappen

		

bieden dit soort zaken al. Het hoeft niet expliciet in verband te worden ge-

		

bracht met de preventie van radicalisering, het is zelfs beter van niet.
• Zorg dat u weet welke wettelijk geoorloofde manieren er in Nederland zijn

		

voor het melden van of opkomen tegen discriminatie. Als u een melding van

		

discriminatie krijgt en u bent van mening dat hier inderdaad sprake van is, dan

		

kunt u de persoon in kwestie wijzen op de wettelijk geoorloofde manieren om

		

hier tegen op te komen. “Wees rechtvaardig. Voorwaar, God bemint hen die

		

rechtvaardig handelen”. [Koran 49:9]

5 OMGAAN MET JONGEREN DIE
SYMPATHIE ONTWIKKELEN VOOR
EXTREMISTISCH GEDACHTEGOED
Een eerste stap op het pad van radicalisering komt vaak voort uit gevoelens van
frustratie. Iemand trekt de conclusie dat de bestaande maatschappelijke groep (vrienden, buurt, etnische of religieuze groep) niet effectief kan opkomen tegen de ervaren
discriminatie. Vervolgens gaat hij of zij andere mogelijkheden verkennen om onrecht te
bestrijden. Dit impliceert dat ze zich losmaken van de dominante cultuur, op zoek naar
groepen die de indruk wekken dat ze in staat zijn om discriminatie of achter gesteldheid op krachtige wijze aan de orde te stellen. Ze staan open voor radicale ideeën.
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Dit kan zich als volgt uiten:
• Blijk geven van lage zelfeffectiviteit en een neiging om het gebrek aan succes niet
aan omstandigheden of persoonlijk falen te wijten, maar aan discriminatie. Dit
kan ertoe leiden dat bepaalde emoties, zoals woede, angst, minachting en weerzin,
sterker naar boven komen. Blijk geven dat zij hun geloof in de legitimiteit van
autoriteiten (school, politie, overheid, enz.) hebben verloren. In plaats daarvan kan
hij of zij nieuwe ideologische leiders of rolmodellen kiezen.
• Laten zien dat ze zich bewuster zijn van groepsidentiteiten en het idee krijgen dat
groepen met elkaar concurreren. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in het
gebruik van wij-zij-terminologie, of het uiten van ‘dreigementen’.
• De discussie willen aangaan of provocerende vragen stellen over interpretaties van
Sharia en Jihad.
• Iets meemaken dat een grote impact heeft op zijn of haar leven, zoals het (plotselinge) verlies van een dierbaar persoon, een complex dilemma dat de culturele of
religieuze waarden onder druk zet, een mislukking, een scheiding, e.d.. Op zich
hoeft dit geen reden voor of oorzaak van radicalisering te zijn, maar het kan de
ontwikkelingen wel versnellen. Zulke gebeurtenissen kunnen zelfs worden
beschouwd als katalysator en een kantelpunt in de ontwikkeling.

WAT WEL TE DOEN

• Zorg dat de communicatie open en tolerant blijft. Verlang niet van jongeren dat zij

consequent één kant kiezen of zichzelf uitsluitend in termen van religie of nationaliteit definiëren. Herinner ze aan de Islamitische nadruk op de eenheid van de mensheid als “Kinderen van Adam”. (Koran 49:13 etc.) In deze fase zijn de processen vooral
psychologisch van aard; er is nog niet echt sprake van handelen. Vergeet niet dat
een van de belangrijkste functies van de Profeten en Boodschappers van God is om
mensen te helpen bij zelfreiniging en zelfontwikkeling (tazkiyat al-nafs).

• Als u denkt dat iemand gebrek aan succes aan discriminatie toeschrijft, terwijl

er in werkelijkheid geen sprake van is geweest, is het van groot belang dat u de
perceptie van discriminatie openlijk in twijfel trekt. Steun verlenen bij pogingen
om de situatie te verbeteren, kan cruciaal zijn voor het herstellen van een positief
zelfbeeld en het geloof in de samenleving. Herinner ze aan de leer uit de Koran om
rechtvaardig te zijn voor anderen, zelfs je vijanden of tegenstanders: “Jullie die
geloven! ... Laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet
rechtvaardig te zijn. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid ...” (5:8)

•

Zorg dat de kwetsbare persoon in contact komt met rolmodellen binnen hun eigen
groep. Dit ontkracht het idee dat gebrek aan succes kan worden toegeschreven aan
discriminatie tegen die groep.

• Ondersteun uw gemeenschap bij het bieden van tegenstand tegen het wij-zij-

denken, door hun rol in de samenleving in uw preken aan te stippen, door kennis
over radicalisering te delen, en door het tegenwicht dat een gemeenschap kan
bieden te benadrukken. Herinner ze eraan, dat volgens de Koran wij als “Kinderen
van Adam” allemaal menselijk zijn en dat wij rechtvaardig moeten zijn tegenover
anderen, zelfs onze vijanden of tegenstanders. Sektarisme en tribalisme zijn in
strijd met de geest van de Koran. (6:159, 16:92)

• Leer jongeren om kritisch en genuanceerd te denken, en biedt ze middelen waarmee ze de radicale boodschappen waaraan ze, vooral op internet, worden
blootgesteld, kritisch kunnen analyseren.

• Veel jongeren die een moeilijke periode doormaken, voelen zich gesteund door u
en de geloofsgemeenschap. “Wees begaan met jonge mensen,” sprak de Profeet,

vrede zij met hem. Mensen hebben spirituele en religieuze steun nodig bij dit soort
gebeurtenissen, zoals blijkt uit: Geduld is er alleen bij de eerste schok van verdriet”
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(hadith); “En wij zullen u zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering
van bezittingen, levens en vruchten. Maar verkondig de verheugende tijdingen
aan de geduldigen, degenen die, wanneer een ramp hen treft, zeggen: “Voorzeker,
wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren”. Zij zijn degene op wie de
zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid. En zij zijn degenen die de
rechte Leiding ontvangen.”(Koran 2:155-157)

• Deel uw zorgen over de mogelijke impact van bepaalde gebeurtenissen met de andere professionals in uw netwerk. Vooral als het de kern van religieuze waarden

raakt, zult u de werkelijke impact waarschijnlijk beter begrijpen dan andere professionals. Uw informatie kan hen helpen om de persoon ook op de juiste manier te
steunen.

6 STEL DAT ZE ZICH ECHT AANSLUITEN
BIJ EEN RADICALE GROEPERING?
De persoon kan in contact komen met groepen die actief op zoek zijn naar nieuwe
leden. Op dit punt in het proces komen behoefte (naar een groep die een duidelijke
identiteit heeft en een manier biedt om de ervaren onrechtvaardigheid van de samenleving aan de kaak te stellen) en aanbod (groepen die actief leden werven) samen. Dit is
een zeer cruciaal punt in het proces. Als ze eenmaal bij een groep zijn betrokken, wordt
het moeilijker om terug te gaan. Op dit punt wil de jongere graag laten merken dat hij
lid is van de groep en de duidelijke identiteit van de groep graag overnemen. Hierdoor is
de verandering vaak heel goed zichtbaar.
Als iemand zich heeft aangesloten bij een radicale groepering, kan dit als volgt tot
uiting komen:
• Verbaal:
- Blijk geven van verbondenheid met de nieuwe groep.
- Andere woordkeuze, vooral als het gaat om het typeren van andere religieuze
		

of etnische groepen.
- Verandering in het eigen levensverhaal, doordat het in de context van

		

extremistische verhalen wordt geplaatst.
- Openlijk kritisch of negatief over de effectiviteit, gebruiken of denkbeelden

		

van de groep waartoe hij/zij vroeger behoorde.

• In het gedrag:
- Contact zoeken of regelmatig onderhouden met leiders van radicale
groeperingen.
- Verandering in de geloofsuitoefening, bijvoorbeeld een extreme toename in
vroomheid, of meer nadruk op apocalyptische denkbeelden.
- Naamsverandering, gebruik van nieuwe namen.
• Meer tijd besteden aan religieuze of radicale websites.
In veranderingen van uiterlijk:
- Plotseling strenger volgen van voorschriften over kledingstijl en haardracht.
- Gebruik van symbolen van Jihadistische groepen op kleding en accessoires.
Als radicale groepen nieuwe leden proberen te werven, kan dit blijken uit nieuwe
gezichten in de geloofsgemeenschap, of nieuwe groepen die rond de moskeeën hangen.
Ronselaars kunnen gebruik maken van moskeeën om “talenten” te scouten en om het
eerste contact te leggen. Maar als het contact eenmaal is gelegd, komen ze meestal niet
meer in de moskee en wordt de rekrutering vervolgd in besloten locaties, zoals appartementen of provisorische gebedszalen. Dus als jongeren zich plotseling of geleidelijk
terugtrekken uit de geloofsgemeenschap, kan dit ook als alarmsignaal worden opgevat.
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Er zitten gevolgen aan het gebruik van geweld en als je
jong bent, kun je blind zijn voor deze gevolgen, maar op
een bepaald moment – als je het overleefd hebt – zul je
dit onder ogen moeten zien.

WAT WEL TE DOEN

• Blijf er alert op dat veranderingen, ook kleine veranderingen, in het uiterlijk of in
de vriendengroep niets meer hoeft te betekenen dan een normale adolescente

zoektocht naar een identiteit. Maar er kan ook een dieper liggende oorzaak aan
ten grondslag liggen. Als u veranderingen opmerkt, probeer dit dan met de jongere
te bespreken, zodat de communicatie over hun proces open blijft.

• Als iemand uw geloof en waarden openlijk in twijfel trekt, ga dan oprecht een

gesprek aan. In de woorden van de Profeet, vrede zij met hem: “Geloof is oprechtheid”. Beperk u hierbij niet tot het cognitieve niveau, maar ga ook in op de gevoelens, het gedrag en de groepsprocessen die in het gesprek naar voren komen. Op
zich leidt een ideologie niet tot radicalisering. Maar als middel voor groepsvorming
of als rechtvaardiging van agressieve gevoelens kan ideologie een invloedrijke
dimensie zijn in radicaliseringsprocessen.

• Geef jongeren voorlichting over de tactieken die extremistische groepen bij hun

wervingsactiviteiten kunnen toepassen, met name het gebruik van boodschappen
die zijn gebaseerd op vooroordelen en die op het gevoel inwerken.

• Als u denkt dat binnen uw moskee een groep bezig is te radicaliseren of leden te
werven, raden wij u aan om deze personen niet weg te sturen uit angst voor de

autoriteiten, maar om contact met hen te houden en te voorkomen dat ze geïsoleerd raken.

• Betrek maatschappelijk werkers, jeugdwerkers en (als de situatie hierom vraagt)
zelfs de politie voor het aanpakken van groepen die mogelijk nieuwe rekruten in
een gebedshuis proberen te werven.

WAT NIET TE DOEN

• Geef niemand het gevoel dat u het speciaal op hem/haar hebt gemunt. Hun gevoel
van identiteit is op dat moment misschien heel fragiel en als ze het gevoel hebben
dat dit bedreigd wordt, kan dit ze nog verder vervreemden van in hun ogen toch
al vijandige maatschappij. “Wees voorzichtig met delicate, broze, kristalachtige
harten,” sprak de Profeet, vrede zij met hem.

7 ALS ZE DIEPER IN DE
EXTREMISTISCHE GROEP INTEGREREN
Als eenmaal voor een bepaalde groep is gekozen, zal de persoon vaak willen bevestigen
dat zij hiervan deel uitmaken. De meeste reeds genoemde indicatoren zullen duidelijker zichtbaar zijn, zoals verandering in kledingstijl, het gebruik van een nieuwe naam,
sterke wij-zij-terminologie, of een andere woordkeuze.
Andere waarneembare veranderingen die kunnen wijzen op lidmaatschap van een
extremistische groepering:
• Groepsregels opleggen aan anderen, of niet-leden die niet leven volgens de regels
van de groep intimideren.
• Deelname aan besloten vergaderingen.
• Het in bezit hebben van propagandamateriaal.
• Het opgeven van hun oude vriendenkring en vrijetijdsbestedingen en steeds meer
betrokken raken bij de activiteiten van de groep.
• Meer woede tegen de samenleving en minder deelname eraan. De meeste personen
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zullen in deze fase hun mening willen delen, om hun band met de groep te bevestigen of om nieuwe leden te werven. Besef dat dit bijzonder schadelijk is voor hun
spirituele balans: “Als iemand zegt, ‘het volk is vernietigd, dan is hijzelf het meest
vernietigd,” zo sprak de Profeet, vrede zij met hem.
• Het idee dat geweld een legitieme manier is om onrecht in de samenleving aan
te pakken. Misschien plegen ze kleine misdrijven om uiting te geven aan hun
gebrek aan respect voor de autoriteiten. De leer van de Profeet, vrede zij met 		
hem, over “kwaad met de hand vergelden” dient bij interpretatie en onderwijs
alleen betrekking te hebben op het rechtmatige gezag, d.w.z. de politie en het leger,
en niet op individuen en burgerwachten.

WAT WEL TE DOEN

• Neem deze signalen serieus.
• Probeer te voorkomen dat de persoon steeds verder geïsoleerd raakt. Blijf zoveel
mogelijk communiceren.

• Moedig de persoon aan om zijn oude vriendenkring weer op te zoeken en vrijetijdsbestedingen weer op te pakken. “Er is een tijd voor het een, en een tijd voor het

ander,” zo sprak de Profeet, vrede zij met hem. In andere woorden, er is een tijd voor
serieus werken en geloof, en een tijd voor rust, ontspanning en plezier.

• Bespreek waar mogelijk deze veranderingen met de familie en leeftijdsgenoten van

de kwetsbare persoon. Misschien zijn zij in een betere positie om open te blijven communiceren met deze persoon en weerwoord te geven tegen de keuzes die hij maakt.

• Bespreek de nadelen van het lidmaatschap van de groep.
• Betrek politiemensen, andere jeugdwerkers en maatschappelijke diensten bij uw

zorgen over de kwetsbare persoon. Ook als iemand inmiddels totaal geen contact
meer heeft met uw gemeenschap, wil dit niet zeggen dat uw verantwoordelijkheid
hier ophoudt. U kunt uw zorgen over zijn vertrek nog steeds kenbaar maken.

8 ALS ZE IN ZWARE
CRIMINELEN VERANDEREN
Eenmaal geïntegreerd in de extremistische groepering kan de persoon steeds meer
overtuigd raken dat het gedachtegoed en de acties van deze groepering legitiem zijn.
Hij/zij is nu heel vatbaar voor indoctrinatie en wordt steeds obsessiever over de doelen
van de groep en het voorbereiden van (gewelddadige) acties. Op dit punt blijven zijn of
haar activiteiten wellicht buiten uw gezichtsveld.
Als u nog steeds contact heeft met deze persoon, merkt u misschien dat hij of zij:
• Martelaarschap en geweld verheerlijkt.
• Een meer extreme “look” opgeeft om minder op te vallen en niet te worden
opgemerkt door politie of andere professionals rondom hem.
• Nieuwe leden van de groep rekruteert en traint.
• Extremer worden in uitingen van haat ten aanzien van degenen die hun
standpunten niet delen.
• Dreigementen uit tegen groepsleden die de groep willen verlaten.
• Schriftelijk of in een video zijn of haar intenties duidelijk maakt.
• Voorbereidingen treft voor of daadwerkelijk vertrekt naar een trainingskamp.
• Afreist (of hiertoe voorbereidingen treft) naar het buitenland om deel te nemen aan
een oorlog.
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WAT WEL TE DOEN

• Zorg ervoor dat de politie op de hoogte is van uw zorgen. In deze fase kunnen echt
gevaarlijke en gewelddadige acties worden ondernomen, dus is het van cruciaal
belang dat u de politie op de hoogte brengt.

WAT NIET TE DOEN

• Ga er niet van uit dat het feit dat de persoon de “look” van de groep heeft

opgegeven, betekent dat de persoon afstand neemt van de groep en re-integreert.
Dit kan natuurlijk het geval zijn, maar het tegenovergestelde kan ook waar zijn.

9 STEUN AAN OUDERS
Vaak zien ouders de eerste waarschuwingssignalen als eerste, maar soms vinden ze het
lastig om op de juiste manier hiermee om te gaan.
Ze kunnen contact zoeken met u:
• Omdat ze denken dat ze de kennis missen om een weerwoord te bieden tegen de
radicale verhalen die hun kind ze vertelt.
• Omdat ze niet weten bij wie ze anders kunnen aankloppen, en bang zijn voor de
mogelijke gevolgen als ze de signalen melden bij de politie.
• Omdat ze het gevoel hebben dat ze het contact met hun kind verliezen en
misschien zelfs bang zijn voor hetgeen hij toe in staat is.
Als ouders contact zoeken, neem ze dan altijd serieus:
• Vertel ze niet meteen dat het allemaal wel goed komt.
• Zorg voor een veilige plek waar ze hun zorgen kunnen uiten.
• Help ze bij het vinden van goede argumenten en de juiste toon voor een discussie
over ideologie.
• Vraag ze of ze het goed vinden als u uw netwerk gebruikt om passende
ondersteuning voor dit gezin te vinden.
In de eerste fasen van het proces van radicalisering is deze steun misschien te vinden binnen uw netwerk. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand die de ouders kan
bijstaan met advies over educatie en informatie over normale processen in de pubertijd.
In sommige landen kan men de hulp inroepen van specialisten op het gebied van deradicalisering. Zij kunnen bijvoorbeeld ouders coachen, of een tiener begeleiden als hij
de radicale groepering wil verlaten. Sommige landen beschikken ook over programma‘s
voor de-radicalisering voor gezinnen. Zorg ervoor dat u op hoogte bent van de mogelijkheden in uw land.
Er lopen op dit moment meerdere onderzoeksprojecten over steun aan gezinnen die te
maken krijgen met radicalisering. Wij raden u dan ook aan om op de hoogte te blijven
over beschikbare materialen.

Ik volgde mijn zoon tot in de moskee, maar hij wilde niet met me praten. Maar ik
sprak de Imam daar en hij heeft me geholpen om weer in contact te komen met
mijn zoon.
(Anoniem, moeder van een extremist)

Deze handleiding is bedoeld om u te helpen radicalisering te herkennen en aan de orde te stellen binnen de groep
waarmee u vanuit uw beroep contact mee heeft. Meer informatie over dit project en meer materialen vindt u op
onze website www.terra-net.eu
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Journalistiek en radicalisering
en waarom radicalisering relevant is voor u

RICHTLIJNEN
VOOR JOURNALISTEN
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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1 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 kunnen 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 terroristen 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 vooroordelen 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 aanwakkeren, 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 verantwoordelijkheid kunnen en zouden moeten nemen.
• wijzen op mogelijkheden voor beleidsmakers, redacteuren en journalisten om
verantwoord met dit onderwerp om te gaan.

RADICALISERING
Er zijn tal van definities van het begrip ‘radicalisering’ in omloop. Bijvoorbeeld in
een politieke context worden definities beïnvloed door de beleidskeuzes die gemaakt 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 bepaalde doelen te bereiken.

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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2 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 mensen 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.
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We kunnen onbedoeld de politiek beïnvloeden in de
manier waarop we verslag doen; het is onze belangrijkste taak als journalist om zo volledig en correct
mogelijk te zijn over wat er daar werkelijk gaande is.

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.

3 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 -dreiging 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 onderliggende 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. Spectaculaire 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 leiden, 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 diepgewortelde conflicten die een hele gemeenschap raken.

2 ‘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/
3 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.
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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.
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4 MEDIA EN RADICALISERING:
DILEMMA’S EN INVALSHOEKEN
Er is al tientallen jaren veel aandacht voor het verslaan van etnische en religieuze kwesties, 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 “constructieve 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 gebeurtenis, 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 bijvoorbeeld 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 extreemrechtse 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 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 bronnen 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, wonderbaarlijke 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 traditionele 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 überhaupt 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 waarmee 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 nieuwsmedia 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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Als we een moeilijk onderwerp bepreken over politiek
geweld, dan kun je gemakkelijk in de valkuil
van ‘zwart – wit’ vallen.

5 HOE KAN HIERIN EEN STAP
VOORUIT WORDEN GEZET?
Gezien de bewezen noodzaak om aandacht te besteden aan het verband tussen berichtgeving 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 publicatie doeleinden, maar ook in het kader van beleid hierover. Kennis van het verband
tussen berichtgeving en radicalisering en de motivatie om dienovereenkomstig te handelen 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 veelgemaakte 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.

TerRaToolkit.eu
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6 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) woordenboek over religieuze begrippen, bevat ook kaarten, afbeeldingen en een rijke informatiedatabase.
• 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 zwanen’: 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 gebeurtenis zijn ontstaan, kan dit wellicht bijdragen tot een meer evenwichtige berichtgeving 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-countering-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, bestaande 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 meerdere 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 samenwerkt 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 transparantie 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 ethnicity and religion.
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Een Gemeenschapsbenadering
van Radicalisering

BELEIDSADVIES
VOOR GEMEENTEN
Dit document is bedoeld voor medewerkers van de gemeente en geeft
adviezen voor een gemeenschapsaanpak op het lokale niveau. Het geeft
implementatieadviezen, welke professionals bij de aanpak betrokken dienen
te worden en wat er bereikt kan worden met deze aanpak.
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1 DOEL EN ACHTERGROND:
OMGAAN MET RADICALISERING
Een lokale aanpak van het probleem van radicalisering biedt duidelijke voordelen. Het
probleem is immers het eerste voelbaar op lokaal niveau. Als een jongere radicaliseert,
wordt dit hoogstwaarschijnlijk het eerste opgemerkt door gezinsleden, en vervolgens
door de gemeenschap daaromheen, vrienden, leraren, misschien een religieus leider,
of een trainer bij een sportvereniging. Ook kan de plaatselijke gezondheidszorg, het
maatschappelijk werk of de politie erbij betrokken zijn. Als het proces van radicalisering
zich ongecontroleerd verder ontwikkelt, kan de persoon zelfs een bedreiging voor de
lokale veiligheid worden. Recente gebeurtenissen tonen bovendien aan dat radicalisering op een geografisch specifiek niveau kan voorkomen. Er zijn tal van voorbeelden
in Nederland bekend, waarbij meerdere jongeren uit dezelfde stad zijn geradicaliseerd
tot islamitische extremisten en naar het buitenland zijn gegaan, als strijders of als
Jihad-bruiden.
Een preventieve aanpak van radicalisering kan de veiligheid in uw gemeente vergroten
en bescherming en steun bieden aan de burgers voor wie u zorg draagt.

De doelstellingen van dit document zijn:
• Kennis aanreiken over radicalisering, hoe het ontstaat en welke impact het heeft op
lokaal niveau.
• Uitleggen dat radicalisering het beste kan worden voorkomen door middel van een
gemeenschapsbenadering.
• Een praktisch kader bieden waarop zo’n gemeenschapsaanpak kan worden
gebaseerd.

2 WAAROM U?
U speelt een onmisbare rol bij het opzetten van een gemeenschapsaanpak, waarmee
radicalisering aan de basis kan worden bestreden.
TERRA stelt een gemeenschapsaanpak voor, waarbij professionals uit sterk uiteenlopende disciplines regelmatig bijeenkomen om de radicalisering binnen hun regio te
bespreken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun zorgen uiten over een specifiek individu of
een bepaalde groep, bespreken hoe ze invulling geven aan een gezamenlijke aanpak, en
bepalen op welke wijze met de familie, die alarm heeft geslagen over een familielid, kan
worden gecommuniceerd. Zonder uw initiatief en steun is het lastig om het contact
tussen deze professionele groepen tot stand te brengen en te onderhouden.
Een geïntegreerde benadering die de communicatie bevordert tussen gezinnen en
eerstelijnswerkers, die in contact komen met radicaliserende jongeren, kan deze personen en hun families steunen en beschermen en een positieve bijdrage leveren aan de
lokale en nationale veiligheid.
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3 DE VOORDELEN VAN
EEN GEMEENSCHAPSAANPAK
Het belangrijkste doel van een gemeenschapsaanpak is het beschermen van zowel de
persoon die risico loopt te radicaliseren en als van hun directe omgeving. Als we het
over familie en eerstelijnswerkers hebben, zien we dat de mate van contact verschilt.

• Kwetsbaar persoon
• Familie, leeftijdsgenoten, 		
schoolomgeving

		

(dagelijks contact)
• Gemeenschap, waar-		
onder religieuze leiders, 		
politie, jeugdwerkers, 		
sportverenigingen 		
(regelmatig contact)
• Beleidsmakers,
journalisten (invloed
op maatschappelijke 		
context)

Elke ring in dit cirkelmodel weerspiegelt een andere intensiteit. Veranderingen in
gedrag, vriendengroep of ideologie zijn beter zichtbaar voor familieleden of professionals in de binnenste kring dan in de buitenste. Zo zien de ouders van een tiener
bijvoorbeeld of hun zoon zijn uiterlijk drastisch heeft veranderd of een nieuwe groep
vrienden heeft. Een politieagent die de jongen voor het eerst ziet, weet niet hoeveel
hij is veranderd in het laatste jaar, terwijl deze verandering cruciaal is. Daarom is het
zo belangrijk om te beseffen dat voor een goede inschatting van wat er aan de hand is
contact, communicatie en transparantie tussen en binnen de verschillende cirkels van
het grootste belang is.
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Angst is een belangrijke component in
radicalisering en het wordt aan beide kanten ervaren.

4 PROFESSIONALS DIE DEEL UIT KUNNEN
MAKEN VAN HET NETWERK VAN EEN
GEMEENSCHAPSAANPAK
Wetenschappelijke literatuur over radicalisering doet tal van suggesties over wie men
zou kunnen uitnodigen. Een benadering waarbij gebruik wordt gemaakt van een breed
spectrum aan professionals wordt als uiterst waardevol beschouwd (Schmid 2013). Politieagenten, met name wijkagenten, zijn vanzelfsprekend van groot belang. In sommige
regio’s zijn er al politiemedewerkers speciaal belast met terrorismebestrijding. Ook de
inzet van andere professionals in de rechtshandhaving, zoals cipiers en reclasseringsmedewerkers, kan nuttig zijn, aangezien penitentiaire inrichtingen een broedplaats voor
radicalisering kunnen zijn (Neumann and Rogers 2007).
TERRA richt haar aandacht op jongeren. Onderzoek wijst uit dat jonge mannen tussen
15 en 25 jaar de demografische groep vormen met de grootste kans op radicaliseren
(Silke 2008 en Christmann 2012). Leraren en andere jeugdwerkers, zoals maatschappelijk werkers, specialisten op het gebied van jeugdwerkloosheid en schoolverlaters, en
mensen werkzaam in jeugdhonken, buurtcentra of sportverenigingen kunnen allemaal
interessant zijn voor een gemeenschapsaanpak. Ook de zoektocht naar een eigen identiteit en een plaats in de maatschappij blijkt een cruciale rol te spelen in een radicaliseringsproces (De Wolf en Doosje 2010, De Koster en Houtman 2008, Moghaddam 2005).
Daarom kunnen ook docenten die bepaalde vakken onderwijzen, zoals geschiedenis,
talen, vergelijkende godsdienstwetenschappen, en maatschappijleer, bijzonder waardevol voor het netwerk zijn (Staub 2007).
Hoewel politieke groeperingen een belangrijke rol spelen in de radicalisering in Europa,
moet ook rekening worden gehouden met religieus extremisme. Daarom kan het heel
nuttig zijn als religieuze leiders worden opgenomen in het netwerk.
Misschien bestaan er ook kleinschalige initiatieven in uw regio, die een actieve rol
kunnen spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan organisaties die zich richten op specifieke
demografische groepen, of actieve groepen die zich nu al inzetten in anti-geweld- of
anti-racisme-campagnes.

PROFESSIONALS DIE DEEL ZOUDEN KUNNEN UITMAKEN
VAN UW NETWERK ZIJN:
• Politieagenten
• Cipiers
• Reclasseringsmedewerkers
• Leraren
• Andere jeugdwerkers
• Maatschappelijk werkers
• Religieuze leiders
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5 EEN SYSTEEM VOOR DE
GEMEENSCHAPSAANPAK OPZETTEN
We adviseren gemeenten om onderstaande stappen te volgen:
• Inventariseer of er al een formeel of informeel netwerk in uw regio bestaat. Zo ja,
ga dan na of de hieronder gesuggereerde profielen daarin vertegenwoordigd zijn.
In veel steden bestaan er al netwerken die zich bezighouden met jeugdcriminaliteit, probleemwijken, of vergelijkbare thema’s. Deze netwerken zouden cruciale
ondersteuning kunnen bieden aan een initiatief dat is gericht op het herkennen van
en het tegengaan van radicalisering.
• Als een dergelijk netwerk nog niet bestaat, dient u als initiator te fungeren.
• Stel vast of er binnen uw bestuurlijk gebied “hot spots” voor radicalisering bestaan.
Dit kan een school, gebedshuis of buurt zijn waar men zich intens bewust is van
een tweedeling langs raciale, etnische, religieuze of politieke lijnen. Als een
dergelijke “hot spot” binnen uw bestuursverantwoordelijkheid valt, zorg er dan voor
dat in uw netwerkbijeenkomsten deze groep goed is vertegenwoordigd, door alle
beroepsgroepen.
• Ga na welke sleutelfiguren in een goede positie verkeren om voor radicalisering
vatbare personen te identificeren. Probeer zo veel mogelijk verschillende, voor dit
proces relevante disciplines in uw netwerk op te nemen, met inbegrip van regio
specifieke projecten. Voorbeelden van de profielen van professionals die u mogelijk
in uw netwerk wilt opnemen zijn hieronder vermeld.
• Wees bereid om een faciliterende rol te spelen. Initieer contact tussen deze
sleutelfiguren en nodig ze uit voor een startbijeenkomst. U kunt, als u het doel van
het initiatief presenteert, gebruik maken van het videomateriaal en de presentatie
van TERRA.
• Ga na wat er wettelijk is toegestaan in het kader van het uitwisselen van beroepsinformatie. Is het juridisch haalbaar, als het netwerk op deze manier te werk gaat?
Wat zijn de beperkingen?
• Verzoek de deelnemers in de groep de binnen het netwerk uitgewisselde informatie
vertrouwelijk te behandelen.
• Zorg ervoor dat deze groep regelmatig bijeen blijft komen. Faciliteer dit zo veel
mogelijk met praktische ondersteuning, bijvoorbeeld door een locatie voor de
bijeenkomsten beschikbaar te stellen.
• Ook op deze bijeenkomsten bekleedt u een faciliterende rol. Zorg ervoor dat zorgen
die gemeld worden over een individu of een groep duidelijk gecommuniceerd
worden aan alle professionals die bij het initiatief betrokken zijn. Zo kunnen 		
pogingen om de persoon in kwestie te steunen bij het vormen van een positieve
identiteit door middel van aandacht, communicatie en hulp op gecoördineerde
wijze plaatsvinden.
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NUTTIGE THEMA’S OM TIJDENS
NETWERKBIJEENKOMSTEN TE BESPREKEN
• Individuele gevallen waar men zich mogelijk zorgen over moet maken.
• Hoe de familie van de persoon het beste kan worden ondersteund.
• Maatschappelijke groepen die potentieel vatbaar zijn voor radicalisering.
• Radicale elementen in de buurt, bijvoorbeeld een ronselaar of een criminele bende
die mogelijk banden heeft met een extremistische ideologie.
• Incidenten met betrekking tot racisme, discriminatie of gericht geweld, wat kan
leiden tot negatieve gevoelens in een gemeenschap en radicalisering kan
stimuleren.
• Re-integratie van voormalig extremisten.
• Preventie door middel van voorlichting en getuigenissen van slachtoffers.

Voor het onderkennen en aanpakken van het probleem van radicalisering is een brede
en holistische benadering vereist. Een netwerk waarbinnen zorgen over een vatbaar of
radicaliserend persoon kunnen worden gedeeld, biedt een goed uitgangspunt om het
probleem binnen uw gemeenschap aan te pakken.
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Radicalisering en
de-radicalisering in Europa

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD
BELEIDSADVIES VOOR DE NATIONALE
OVERHEID
Dit document is bedoeld voor beleidsmakers en adviseert een lokale
benadering van het probleem van radicalisering, door middel van een
aanpak vanuit de gemeenschap. Het document biedt een leidraad voor de
implementatie van zo’n benadering, de professionals die hierbij betrokken
kunnen worden, en de beoogde doelen. Ook worden adviezen aangereikt hoe
dit kan worden ondersteund met nationaal beleid.
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1 DOEL EN ACHTERGROND:
OMGAAN MET RADICALISERING
Radicalisering kan tot terrorisme leiden en extremistische groepen kunnen verdeeldheid zaaien in een samenleving en maatschappelijke spanningen creëren, die op hun
beurt weer een voedingsbodem kunnen zijn voor nieuwe radicaliseringsprocessen.
Om zowel de sociale cohesie en met name ook de basisveiligheid te verbeteren, is
het van groot belang dat nationale overheden in Europa volledig bekend zijn met de
oorzaken en processen van radicalisering en kiezen voor een verstrekkende, holistische
benadering om dit te bestrijden.
Dit document is met slechts één doel geschreven: om u te helpen bij het implemeteren en consolideren van zo’n benadering. Het biedt advies hoe u frontlijnwerkers, die
radicalisering kunnen identificeren en voorkomen, kunt ondersteunen, en mensen die
een extremistische groepering willen verlaten kunt helpen te de-radicaliseren. Als deze
richtlijnen worden gevolgd kan dit de veiligheid verbeteren.
Dit beleidsadvies is gebaseerd op de kennis volgens de laatste stand van de wetenschap
en op consultaties met experts die beschikken over de meest gedetailleerde en directe
kennis van de processen van radicalisering en de-radicalisering, en op de ervaringskennis van zowel slachtoffers van terrorisme, als voormalige radicalen die inmiddels zijn
ge-de-radicaliseerd. Ook vooraanstaande academische experts hebben een bijdrage
geleverd.
Ons advies wil de partijpolitiek ontstijgen en een integrale agenda bieden voor het verbeteren van de nationale en Europese veiligheid en voor het bevorderen van de sociale
cohesie.

2 RADICALISERING:
DE GEMEENSCHAPSAANPAK
De TERRA Toolkit biedt een structuur aan die een heldere informatiestroom tussen
brede professionele en maatschappelijke lagen mogelijk maakt en faciliteert. Voor een
goed inzicht in het individuele traject van vatbare, mogelijk radicaliserende jongeren en
van (inter)nationale trends op het gebied van radicalisering stellen we de implementatie van een gemeenschapsaanpak voor.
Binnen een gemeenschapsaanpak worden uit elke gemeente diverse eerstelijnsprofessionals uitgenodigd om samen het volgende te bespreken:
•

Individuele gevallen waar men zich mogelijk zorgen over moet maken.

•

Hoe de familie van de persoon het beste kan worden ondersteund.

•

Maatschappelijke groepen die potentieel vatbaar zijn voor radicalisering.

•

Radicale elementen in de buurt, bijvoorbeeld een ronselaar of een criminele bende
die mogelijk banden heeft met een extremistische ideologie.

•

Incidenten met betrekking tot racisme, discriminatie of gericht geweld, wat 		
kan leiden tot negatieve gevoelens in een gemeenschap en radicalisering kan
stimuleren.

•

Re-integratie van voormalig extremisten.

•

Preventie door middel van voorlichting en getuigenessen van slachtoffers.

Om deze aanpak te implementeren kan men gebruik maken van bestaande netwerken,
bijvoorbeeld gericht op jeugdcriminaliteit of probleemwijken, of nieuwe netwerken
opzetten.
Bijeenkomsten dienen regelmatig plaats te vinden. Hierbij ligt de nadruk op het delen
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van zorgen over een individu of groep, op het ondersteunen van de mensen die nauw
contact met ze hebben, en op het volgen van trends per regio.

PROFESSIONALS DIE DEEL UIT KUNNEN MAKEN VAN
HET NETWERK VAN EEN GEMEENSCHAPSAANPAK
In de door ons voorgestelde aanpak krijgen vertegenwoordigers uit elke ring een
tijdstip en plaats waar zij bij elkaar kunnen komen. Ze krijgen materiaal met informatie
over radicalisering (bijvoorbeeld de andere documenten uit de TERRA-toolkit).

• Kwetsbaar persoon
• Familie, leeftijdsgenoten, 		
schoolomgeving

		

(dagelijks contact)
• Gemeenschap, waar-		
onder religieuze leiders, 		
politie, jeugdwerkers, 		
sportverenigingen 		
(regelmatig contact)
• Beleidsmakers,
journalisten (invloed
op maatschappelijke 		
context)

Elke ring in dit cirkelmodel geeft een andere manier van contact weer met de kwetsbare persoon. Veranderingen in gedrag, vriendengroep of ideologie zijn beter zichtbaar
voor familieleden of professionals in de binnenste kring dan in de buitenste. Zo zien de
ouders van een tiener bijvoorbeeld of hun zoon zijn uiterlijk drastisch heeft veranderd
of een nieuwe groep vrienden heeft. Een politieagent die de jongen voor het eerst ziet,
weet niet hoeveel hij is veranderd in het laatste jaar, terwijl deze verandering cruciaal
is. Daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat voor een goede inschatting van wat
er werkelijk aan de hand is contact, communicatie en transparantie tussen en binnen
de verschillende cirkels van het grootste belang is.
Wetenschappelijke literatuur over radicalisering doet tal van suggesties over wie men
zou kunnen uitnodigen. Een benadering waarbij gebruik wordt gemaakt van een breed
spectrum aan professionals wordt als uiterst waardevol beschouwd (Schmid 2013). Politieagenten, met name wijkagenten, zijn vanzelfsprekend van groot belang. In sommige
regio’s zijn er al politiemedewerkers speciaal belast met terrorismebestrijding. Ook de
inzet van andere professionals in de rechtshandhaving, zoals cipiers en reclasseringsmedewerkers, kan nuttig zijn, aangezien penitentiaire inrichtingen een broedplaats voor
radicalisering kunnen zijn (Neumann en Rogers 2007).
TERRA richt haar aandacht op jongeren. Onderzoek wijst uit dat jonge mannen tussen
15 en 25 jaar de demografische groep vormen met de grootste kans op radicaliseren
(Silke 2008 en Christmann 2012). Leraren en andere jeugdwerkers, zoals maatschappelijk werkers, specialisten op het gebied van jeugdwerkloosheid en schoolverlaters, en
mensen werkzaam in jeugdhonken, buurtcentra of sportverenigingen kunnen allemaal
interessant zijn voor een gemeenschapsaanpak. Ook de zoektocht naar een identiteit
en een plaats in de maatschappij blijkt een cruciale rol te spelen in een radicaliseringsproces (De Wolf en Doosje 2010, De Koster en Houtman 2008, Moghaddam 2005). Daarom kunnen ook docenten die bepaalde vakken onderwijzen, zoals geschiedenis, talen,
vergelijkende godsdienstwetenschappen en maatschappijleer, bijzonder waardevol voor
het netwerk zijn (Staub 2007).
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We moeten alert zijn op het taalgebruik van iemand als
hij over onwrikbare standpunten spreekt.

Hoewel politieke groeperingen een belangrijke rol spelen in de radicalisering in Europa,
moet ook rekening worden gehouden met religieus extremisme. Daarom kan het heel
nuttig zijn als religieuze leiders worden opgenomen in het netwerk.
Misschien bestaan er ook kleinschalige, regionale initiatieven, die een actieve rol
kunnen spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan organisaties die zich richten op specifieke
demografische groepen, of actieve groepen die zich nu al inzetten in anti-geweld- of
anti-racisme-campagnes.

DE ROL VAN DE NATIONALE OVERHEID
Hoewel de hoofdverantwoordelijkheid voor het organiseren van deze gemeenschapsaanpak bij de gemeenten ligt, is ondersteuning op nationaal niveau van cruciaal belang.
Netwerken op gemeentelijk niveau kunnen positieve effecten hebben voor de inwoners van die regio, maar netwerken die op nationaal niveau worden geïmplementeerd,
kunnen de nationale veiligheid aanzienlijk verbeteren. Het gebruik van bestaande netwerken om deze aanpak te implementeren beperkt de kosten tot een minimum. Toch
is algemene ondersteuning door de nationale overheid, waarbij onderkend wordt dat
gemeenten een cruciale rol vervullen, fundamenteel voor het succes van een dergelijke
aanpak.
De nationale overheid dient haar counter-extremisme beleid af te stemmen met de
diverse betrokken ministeries. Hoewel het beleid van de Ministeries van Veiligheid en
Justitie, Binnenlandse Zaken en Onderwijs op punten kan verschillen en de uitvoering
van de projecten in handen van de gemeenten ligt, kunnen heldere en consistente
beleidslijnen over de verschillende departementen heen verwarring voorkomen en de
effectiviteit verhogen.

3 HET ONTWIKKELEN VAN
‘COUNTER NARRATIVES’
Tot dusver is in dit document radicalisering besproken op individueel en op groepsniveau. Hierbij zijn adviezen aangereikt hoe de mensen rondom de radicaliserende
persoon kunnen worden ondersteund. Maar een recente trend in de wetenschappelijk
literatuur suggereert dat radicalisering ook kan voorkomen op overheidsniveau (Schmid
2013, Bellamy 2013). Deze theorie suggereert dat staatsactoren ook kunnen radicaliseren, door bijvoorbeeld toestemming te geven voor de uitlevering van terroristen,
of door over te gaan tot folteringen in het kader van terrorismebestrijding. In andere
woorden, er wordt buiten de wet geopereerd en de morele wet, die het (laten) toebrengen van fysiek letsel onder burgers verbiedt, wordt overtreden. Hoewel het te ver
gaat om te zeggen dat martelen tot terrorisme leidt, wakkert het terrorisme zeker aan.
Een toename in martelpraktijken door een regime gaat vaak gelijk op met een stijging
van het aantal terroristische aanslagen en slachtoffers in de regio (Bellamy 2013).
In dezelfde categorie valt het gebruik van contra terroristische strategieën die zich uitdrukkelijk richten op een bepaalde etnische groep (Bux 2007). Uit recente wetenschappelijke artikelen en nieuwsreportages blijkt dat deze strategieën niet alleen ineffectief
zijn, maar bovendien de sociale samenhang verminderen. Het gevolg is dat een etnische
groep zich gediscrimineerd voelt en dat de autochtone bevolking deze groep in de
beeldvorming gaat criminaliseren.
Extremistische propaganda steunt niet alleen op een ideologie die religie misbruikt voor
politieke doeleinden, maar ook op het manipuleren van leed en onvrede. Als terrorismewetten beter verenigbaar zijn met mensenrechten wordt voorkomen dat zeer belangrijk
werk om extremisme te beteugelen wordt ondermijnd, en behouden nationale overheden de morele superioriteit, die extremisten voor zich proberen op te eisen.
Met betere communicatiekanalen tussen de staat en de samenleving wordt het over-
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heidsbeleid ook duidelijker. Hierdoor wordt het voor extremisten moeilijker om gevoelens van leed en onvrede te manipuleren bij hun pogingen mensen te laten radicaliseren
en te rekruteren.
Het feit dat extremistische groeperingen gebruik maken van narratieven om nieuwe
leden te rekruteren is welbekend en goed gedocumenteerd (zie bijvoorbeeld Bailey en
Grimalia 2006, De Koster en Houtman 2008, Schmid NCTB 2010, Nawaz 2012). Het is
voor extremistische groeperingen van cruciaal belang dat zij hun boodschappen kunnen
ondersteunen met (zorgvuldig geselecteerde) feiten. Door in het kader van terrorismebestrijding moreel dubieuze praktijken toe te staan, dragen Westerse overheden niet
alleen bij aan de extremistische propaganda, maar ondermijnen ze ook de geloofwaardigheid van hun eigen boodschap (De Graaf NCTB 2010).
Uit dit onderzoek kan een zeer duidelijk beleidsadvies worden afgeleid betreffende de
wijze waarop u het overheidsstandpunt dient te presenteren:
• Sta geen foltering of uitlevering aan andere landen toe en wijs deze praktijken
publiekelijk af.
• Voer geen terrorismemaatregelen uit die beperkend of discriminerend zijn voor
bepaalde groepen binnen uw gemeenschap.
• Zorg voor duidelijke wetgeving inzake buitenlandse strijders.
• Wees duidelijk in de communicatie over het buitenlands beleid.
• Zorg voor duidelijke regelgeving inzake de activiteiten van veiligheids-/inlichtingendiensten (inclusief datacommunicatie) en zorg dat de communicatie hierover
duidelijk is.
• Wees u ervan bewust dat in sommige Europese landen gebrek aan vertrouwen in
de autoriteiten, met name op het gebied van rechtshandhaving, van directe invloed
kan zijn op radicalisering en de narratieven van extremistische groepen. Problemen
als ‘profiling’, institutioneel racisme en discriminatie dienen grondig te worden
onderzocht en helder en eerlijk aan het publiek te worden gecommuniceerd.

4 DE-RADICALISERING EN COHESIE
BINNEN DE GEMEENSCHAP
Uit wetenschappelijke publicaties blijkt dat vele factoren iemand kunnen doen besluiten zich te distantiëren van de extremistische groepering waartoe hij eens behoorde.
Van deze redenen liggen de meest voorkomende buiten de macht van beleidsmakers:
een verandering in persoonlijke omstandigheden, of teleurgesteld zijn over de leiders
van de radicale groepering (Alonso 2011, Nawaz 2012, Reinares 2011). Maar dezelfde
publicaties benadrukken ook dat er één bepaalde aanpak is, die van cruciaal belang kan
zijn voor een geslaagde re-integratie. Aan de hand van het voorbeeld van voormalige
ETA-terroristen laat Alsonso (2011) zien dat, hoewel het niet raadzaam is om politieke
concessies te doen aan een terroristische beweging, persoonlijke steun cruciaal is om
iemand in staat te stellen een nieuw leven te beginnen, vrij van geweld. Die steun kan
bestaan uit re-integratie-activiteiten, een nieuwe identiteit, of een programma voor
getuigenbescherming, als de persoon besluit om verklaringen af te leggen over hun
voormalige groepsleden. Persoonlijke voordelen, zoals strafvermindering en steun bij
het opbouwen van een nieuw leven, bleken bijzonder effectief.

68

