Dreigingsniveau op 3

Salafistische invloeden op
informeel onderwijs

De dreiging is nog steeds aanzienlijk; een
aanslag is voorstelbaar.

Kinderen leren zich af te keren van andersdenkenden en van Nederland.

De trend dat zich minder aanslagen voordoen in West-Europa zet door. De acute
dreiging van ISIS is afgezwakt, maar ISIS
en al Qa’ida houden wel de intentie om
aanslagen in westerse landen te plegen.

Salafistische aanjagers onderwijzen stelselmatig onverdraagzaam, anti-integratief,
antidemocratisch gedachtegoed in informeel
onderwijs.

De voorstelbare dreiging komt vooral van
eenlingen, zowel van jihadisten als van
rechts-extremisten.

Situatie Noord-Syrië
ISIS kan wellicht profiteren van de
veranderde situatie in Noord-Syrië.
ISIS-leider al-Bagdadi is gedood maar
de ondergrondse jihadstrijd gaat door.
De situatie in Noord-Syrië kan ervoor
zorgen dat ISIS zich hergroepeert.
Uitreizigers in het gebied kunnen mogelijk
uit kampen ontsnappen en ongecontroleerd
naar Europa komen.

Dit draagt bij aan polarisatie en kan bij
kwetsbare personen op termijn leiden tot
extremisme.
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Jihadistische beweging Nederland

Risico op copy-cat aanslagen naar
voorbeeld van Christchurch.
Zorgen om rechts-terroristische aanslagen in
het buitenland. Het is voorstelbaar dat een
eenling in Nederland iets vergelijkbaars
probeert.
Op rechts-extremistische online platforms
wordt geweld aangemoedigd en verheerlijkt:
een mogelijke voedingsbodem voor geweld
door eenlingen.

Polarisatie en extremisme

De Nederlandse jihadistische beweging
is gefragmenteerd maar blijft gevaarlijk.

Verdeeldheid in de samenleving houdt de
potentie om de openbare orde te verstoren.

Overheidsmaatregelen hebben steeds meer
effect en verminderen de samenhang van de
beweging. Het risico van eenlingen of kleine
groepen blijft.
In de Terroristen Afdeling vindt onderlinge
beïnvloeding en netwerkvorming plaats.
Dit kan netwerken versterken en op termijn
tot dreiging leiden.

Rechts-terrorisme

Actievoerders organiseren zich rondom
uiteenlopende thema’s. Anti-overheidssentimenten spelen een rol bij enkele grootschalige protesten.

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

In sommige gevallen ontspoort activisme in
het gebruik van geweld door een klein deel
van de actievoerders.

