Manipuleren van grieven voor een
ideologische agenda

Doelen
• Laten zien hoe werkelijke, vermeende of
verzonnen grieven worden gemanipuleerd
voor een ideologische agenda
• Kennismaken met het 'grote verhaal' van de
Islamisten zoals dat wordt uitgelegd door de
belangrijkste Islamistische ideologen

Extremisme kan beide
kanten op gaan
Religieuze separatisten

Extreemrechts
Islamistische groepen
National
Front (NF)

Moslimbroederschap
JI (Jemaah Islamiyah)

Hizb ut Tahrir

Al Muhajiroun

AQ (Al Qaida)

180 graden
•Islam in oorlog met het
Westen
•Het Westen in oorlog met
Islam
•Moslims overheersen het
Westen
•Het Westen discrimineert
moslims
•Haat jegens moslims
•Haat jegens niet-moslims
•Blanke suprematie
•Moslim suprematie
•Islamitische normen en
waarden worden bedreigd
•Westerse normen en
waarden worden bedreigd
•We moeten vechten tegen
de ander
•Ons doel is rechtvaardig

Wie het hardst schreeuwt

European Defense
League (EDL)
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BNP (British National Party)

Brainstormen
• Leiden grieven, mogelijke oorzaken voor
woede en frustratie, automatisch tot
radicalisering of dragen ze slechts bij aan het
proces?
• Hoe maken extremisten misbruik van grieven?

• Kan een extremistische ideologie los van
grieven bestaan?

Het grote verhaal van extremisten
• De Islam en het 'Westen' zijn in een strijd gewikkeld
om de wereldmacht en dus zijn ze eeuwig met elkaar
in conflict
• Islam en secularisme zijn onverenigbaar

• De wens dat de Islam de wereldpolitiek overheerst
• Een middeleeuwse uitleg van de Sharia moet aan
iedereen worden opgelegd, ook als mensen dat niet
willen
• Moslims die het oneens zijn met Islamistische
doelstellingen zijn corrupt, slecht en bondgenoten
van het Westen

Het misbruiken van grieven
Extremisten maken misbruik van grieven door ze in
het grote verhaal te construeren:
•
•
•
•
•

Identiteit
Racisme/Islamofobie
Beeld van Islam en moslims in de media
Palestijns-Israëlisch conflict
De oorlog in Syrië en de spanningen in de
Arabische wereld
• Kolonialisme

Selectieve morele verontwaardiging
•
•
•
•
•
•

Darfur, past niet in het plaatje
Kosovo
Oost-Timor
Onderling geweld tussen moslims
Onderdrukking
Morele verontwaardiging van andere
gemeenschappen en terrorisme bijvoorbeeld:
Spaanstaligen in de VS

Het grote verhaal en de oplossing
• Alle extremisten stellen dat deze grieven hun oorzaak vinden
in het ontbreken van Islamistische overheden, onwetende
(jahiliyya) samenlevingen en de dominantie van kufr (kafir)
gedachten en emoties
• Daarom is de enige oplossing de vestiging van een zich
uitbreidende Islamitische staat ofwel de strijd voor deze
expansie
• Alle moslims moeten zich hiervoor inspannen en als ze dat
niet doen, zijn ze zondig en hebben ze de Islam niet werkelijk
begrepen
• Alle niet-moslims moeten zich inspannen om de Islam te
dwarsbomen

Samenvatting
• Hoewel er grieven zijn die mensen kunnen raken, leiden
deze op zichzelf niet tot radicalisering
• Sommige grieven zijn reëel; andere zijn bedacht of
overdreven
• De grieven worden gemanipuleerd door extremisten, ze
worden bekeken door de ideologische bril van het
Islamisme en worden zo gebruikt om mensen te ronselen
• Personen kunnen vanwege hun grieven door het
extremisme worden aangetrokken, maar als ze eenmaal
helemaal in de groep zijn opgenomen, wordt de
ideologie de drijvende kracht

