Dreigingsniveau blijft op 3

Salafisme

Een terroristische aanslag is voorstelbaar,
de dreiging komt vooral van eenlingen.

Ondermijnende boodschap op informele
salafistische lesinstituten.

Aanslagen in Europa zijn doorgaans
provisorisch, worden gepleegd door
alleenhandelende daders en kennen
weinig slachtoffers. De jihadistische
dreiging is geenszins verdwenen;
het is aannemelijk dat kleinschalige
aanslagen blijven plaatsvinden in
Europa en Nederland.

Het lesaanbod van een kleine groep informele
salafistische lesinstituten bevat antiintegratieve en antidemocratische elementen.
Hierdoor dragen deze lesinstituten bij aan
polarisatie en radicalisering.

Mondiaal jihadisme
ISIS vertoonde vergeleken met vorig jaar
verhoogde activiteit in Syrië en Irak.
De groepering richt zich vooral op de
machtspositie in de regio en heeft niet
de kracht van de hoogtijdagen van haar
'kalifaat'. ISIS en al Qa’ida spelen vaak in
op lokale en regionale omstandigheden.
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Rechts-extremisme
Een aanslag uit rechts-extremistische
hoek blijft voorstelbaar.
Gekende groepen hebben doorgaans
geringe invloed, zijn verdeeld en zoeken
aansluiting bij actuele maatschappelijke
thema’s. Online ontwikkelingen staan hier
los van: juist op digitale platforms kunnen
veelal jonge Nederlanders in kwetsbare
omstandigheden mogelijk radicaliseren
door contacten met gelijkgestemden.
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Jihadistische beweging Nederland

Polarisatie en extremisme

De Nederlandse jihadistische beweging:
verdeeld, maar onvoorspelbaar.

Onrust ten tijde van COVID 19.

De beweging voelt de druk van repressieve
overheidsmaatregelen. Dit heeft geleid tot
afgenomen motivatie om activiteiten te
organiseren. Geweldsdreiging blijft aanwezig
omdat binnen de beweging aanslagen op
Nederland nog altijd als legitiem middel
worden gezien.

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

In het afgelopen ‘corona-jaar’ is in Nederland
sprake van een wisselwerking tussen een
activistische bovenlaag die in de openbare
ruimte demonstreert en een radicale onderstroom die ageert tegen de coronamaatregelen. De aanhoudende coronamaatregelen
kunnen met name trigger zijn voor buitenwettelijk gedrag van potentieel gewelddadige
eenlingen (PGE).

