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Cultuur en Maatschappij

Maatschappijleer, geschiedenis en levensbeschouwing

Wie, wat en waarom?

§ Interesses

§ Actualiteit

§ Maatschappelijke betrokkenheid

§ Onderbelichte bevolkingsgroep



NIEUWSGIERIG EN VOORZICHTIG
Waar moesten we op letten en hoe hebben we het aangepakt?

§ Gevoelig en controversieel onderwerp

§ Objectiviteit

§ Deskundigheid noodzakelijk

§ Lezen, lezen en nog eens lezen

§ Vier deelvragen; van informatie naar ervaringen tot oproep

§ Literatuur, enquêtes en interviews 



EEUWENOUD EN ONBEGREPEN
De geschiedenis van de islam en van het terrorisme

§ Terrorisme altijd al aanwezig

§ Na 9/11 omslagpunt: golftheorie

§ Islam-terrorisme = religieus terrorisme

§ Politieke stroming van de islam

§ Misvattingen omtrent islam-terrorisme: religie

§ Gewelddadige passages in Koran: historische context

§ IS: geen kennis over religie van de islam 



VAN MOSLIM TOT TERRORIST
Radicaliseren; hoe en waarom?

§ Drijfveren

§ Identiteit, verzet tegen de onderdrukking, interpretatie Koran, beloftes  

§ Profilering

§ Persoonlijke situatie: jong, onzeker, afwezige vader

§ Ongezien, ongehoord en achtergesteld 

§ Opvallend: intelligent en empathisch



STAND VAN ZAKEN
Hoe zit het in Nederland?

§ Eén terroristische aanslag, dreiging

§ Na 9/11: politiek agendapunt

§ Antiterrorismebeleid

§ AIVD: uitreizigers, terugkeerders en thuisblijvers

§ Dreiging: operatives, slapende cellen en radicaliserende migranten

§ NCTV: één na hoogste dreigingsniveau in Nederland

§ Contraterrorisme

§ Overheid, experts







ANGST EN AFKEER
Wat is er uit het onderzoek gebleken?

§ Enquêtes

§ Niet-moslims: angst leidt tot afkeer

§ Moslimhaat en islamofobie

§ Triggerfactoren: media, aanslagen

§ Moslims: angst leidt tot afkeer

§ Moslimdiscriminatie

§ Negatieve spiraal



OPLOSSINGEN GEVRAAGD
Hoe nu verder?

§ Informatie en communicatie

§ Moslims en moskeeën

§ Politiek

§ Media

§ Onderwijs



DISCUSSIEPUNTEN
Voorzichtigheid geboden; toch niet waterdicht

§ Respondenten enquêtes: groot verschil

§ Verklaarbaar

§ Stellingen en definities

§ Kritiek vanuit respondenten

§ Begrippen: moslims en niet-moslims?

§ Overload aan informatie, breed onderwerp




