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Salafistische aanjagers

Een terroristische aanslag is voorstelbaar;
de dreiging is aanzienlijk.

Salafistische aanjagers vormen een
bedreiging voor de nationale veiligheid.

Jihadisme vormt de belangrijkste terroristische dreiging in Nederland. Zowel ISIS als al
Qa’ida houden onverminderd de intentie om
een aanslag te plegen in of tegen westerse
landen. Het coronavirus maakt een grootschalige aanslag op dit moment minder
waarschijnlijk, omdat het moeilijker is een
grote groep mensen te raken.

Salafistische aanjagers dragen een antidemocratisch en onverdraagzaam gedachtegoed uit.
Zij proberen hun opvattingen op dwingende
en soms intimiderende manier op te leggen
aan moslims. In hun uitingen via (sociale)
media versterken zij het frame van een vooringenomen en onbetrouwbare overheid die
erop uit is de democratische rechten van
moslims te schenden.

Dreiging ISIS en al Qa’ida
De dreiging van ISIS en al Qa’ida is
afgenomen maar niet verdwenen.
De omvang van ISIS is drastisch teruggedrongen. Het grondoffensief van het
Syrisch leger kan voor een nieuwe
vluchtelingenstroom naar Turkije zorgen.
Jihadistische strijders kunnen zich
verplaatsen in de regio.
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Rechts-extremisme
Een rechts-terroristische aanslag door een
eenling in Nederland blijft voorstelbaar.
Offline is de Nederlandse rechtsextremistische scene gefragmenteerd, en is er
sprake van zwak leiderschap en verdeeldheid.
Eenlingen inspireren zich vooral online.
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Polarisatie en anti-overheidssentiment
Diverse thema’s zorgen voor polarisatie in de
maatschappij.

Jihadistische beweging Nederland
De jihadistische beweging heeft de
intentie om geweld te plegen.
Door inspanningen van inlichtingen- en
veiligheidsdiensten kan dat in de meeste
gevallen worden voorkomen. Van uitreizigers
en potentiële (vrouwelijke) terugkeerders
kan ook een geweldsdreiging uitgaan.

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

Excessen bij protesten dragen bij aan maatschappelijke polarisatie, ook door tegenreacties van bijvoorbeeld dierenrechten-,
klimaat- of extreemlinkse activisten. Tegenstanders van 5G betichten de overheid van het
in gevaar brengen van volksgezondheid,
milieu of privacy. Complotdenkers zien in 5G
aanleiding tot brandstichting in zendmasten.

