Dreigingsniveau blijft op 4

Salafistische aanjagers

De dreiging is substantieel en de kans
op een aanslag reëel.

Anti-integratieve geluiden van
salafistische aanjagers dragen bij
aan polarisatie en radicalisering met
name onder kinderen en jongeren.

De aanslag in Utrecht en aanhoudingen van
personen met jihadistisch-terroristische
intenties zijn concrete voorbeelden van
deze dreiging.

Salafistische aanjagers benadrukken
via onderwijs- en vormingsaanbod de
tegenstellingen met andersdenkenden
en dragen zo bij aan de verspreiding
van extremistische ideeën.

Het aantal aanslagen in het Westen is laag,
maar de intentie hiervoor blijft bestaan –
zowel vanuit ISIS en al Qa’ida, als van
individuen en losse jihadistische netwerken.

Uitreizigers
Met de val van het kalifaat zijn veel
uitreizigers in detentie of kampen
in de regio terechtgekomen.
Zij blijken merendeels ideologisch nog
overtuigd van het ISIS-gedachtegoed.
Uitreizigers vormen hierdoor een
blijvende dreiging als zij vrijkomen,
door hernieuwde aansluiting bij een
terroristische organisatie, transnationaal netwerk of terugkeer.
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Rechts-extremisme
Gelijkgestemden vinden elkaar in internationaal radicaliserend internetdiscours.
De rechts-terroristische aanslag in NieuwZeeland zal verschillende groepen in de
rechts-extremistische scene in Europa blijven
aanspreken. De rechts-extremistische scene
in Nederland is gefragmenteerd, maar de
geweldsdreiging vanuit lone actors of kleine
netwerken blijft voorstelbaar.

Juni 2019
DTN nummer 50

Jihadistische beweging Nederland

Polarisatie en extremisme

De beweging is onrustig en
gefragmenteerd.

Polarisatie tussen groepen neemt toe,
net als de afstand van deze groepen tot
de samenleving en de overheid.

Vrouwen vervullen een belangrijke rol.
Kinderen in jihadistische gezinnen kunnen
de basis vormen voor een nieuwe generatie
jihadisten door het gedachtegoed dat ze
meekrijgen. Differentiatie tussen jihadisten
op de Terroristen Afdeling wordt steeds
moeilijker. Dit kan leiden tot versterking
van jihadistische netwerken in Nederland.

Het DTN is een periodieke analyse van radicalisering,
extremisme en de terroristische dreiging in Nederland.
Meer informatie vindt u op www.nctv.nl

Extremisme is niet per se links of rechts:
verzet tegen windmolenparken lijkt niet
gebaseerd op ideologie, maar leidt wel
tot gewelddadige acties en bedreigingen.
Internationale actiegroepen dragen bij
aan opkomend eco-protest in Nederland.

