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Wat is IS?

Oorsprong

Conglomeraat IS Netwerk van losse groeperingen

Lange
voorgeschiedenis

'Al Qaida in the
land of the two
rivers' God bepaalt grenzen

Bracht meer
dan terreur

Scheppen van orde

Uitstraling en wereldwijde impact

Abu Musab
al-Zarqawi

Aanstichter sektarisch geweld Irak

Fusie Soenni-fracties 'IS of Iraq'

Abu Bakr
al-Baghdadi

Betere organisator en verbinder

Soenni Staat Bezig met 'groter plan'

Syrië
Bouwen op
onvrede Ongenoegen door vernederingen

IS als staat

Stichting
Kalifaat Zichzelf letterlijk op de kaart zetten

Ook positieve
kanten Veel orde en rust Men put hoop uit de rust

Coalitie en
sociale beweging

IS Winnaar is Islamitische wereld Veel aan de hand in Syrië

Sterke
propaganda

Steeds meer
buitenlandse strijders

Support van Algerije
tot Australië

Dankzij de beelden

Je verslaat je vijand niet in gevecht, boezem
ze angst in zodat ze vluchten ~ Sun Tzu

Wie zijn de Europese
foreign jihadi fighters?

Waarkomen ze vandaan?
(15.000 tot 30.000)

Veel uit Noord-Afrika

Midden-Oosten

Rest van
Europa

Wie zijn het in
Nederland?

Onderzoek wijst uit: Veel bekeerlingen

Waarom gaan ze? Zijn niet allemaal drop-outs

Ook vrouwen Cool en spannend om erheen gaan

Waarom gaan ze?
(onderzoek Britse
mannen)

1. Identificeren met Uma Het verschil maken

2. Brotherhood, wapens
en avontuur Erbij willen zijn

3. Soldier of Allah Daar gebeurt het

4. 4) Zelfmoordaanslagen Het paradijs betreden

Wat doen ze daar?

Oorlogvoeren Niet altijd aan het front

Krijgen basistraining Omgang met wapens

Betrokken zijn Bijstanders bij oorlogsmisdaden

Sterven 20% uit Nederland komt om

De dreiging van
foreign jihadi

fighters?

Terugkerende
strijders

Wordt te veel naar
gekeken

Wel wat
aanslagenJoods museum in Brussel

VeteranenMoeilijke terugkeer

Sociale beweging

Woede kan leiden tot
verlies in nuance

Wapperen met
IS-vlag in Den Haag

The Clash of Civilisations -
Samuel Huntington

Voor NederlandIemand die gaat schieten op Den Haag Centraal

Wat te
doen?

Veel aspecten, voor wie is
dit een probleem?

Internationaal

Nationaal

Staat

Ouders

Gemeenschappen

Buurlanden

Internationale gemeenschap

Wat is het probleem?Van wie komt hun informatie?

Wanneer ze terugkomen?
Goede relatie opbouwenMet de ouders

De minister treedt op

GeweldsmonopolieDas weer lastigCounter narrative

Gaan de F16 het
allemaal voor ons doen?Niet doen?We kunnen niet anders

Q&A

Terroristische dreiging in
Nederland iets groter?Blijf gewoon je dingen doen

Omdat we meedoen is de kans
groter dat er iets mis kan gaan

We laten ons toch niet door
een Pipo uit Aleppo bedreigen

Gaan er ook mensen naar Syrië om
tegen IS te strijden?VS investeert in gematigde oppositie

Wat is de toekomst
van IS en het kalifaat?IS is entityWellicht over 5 jaar komt het in andere vorm op?

Lopen Joodse
objecten gevaar?Wel voorvallen geweest gericht op joodse objecten

Door militaire acties, de macht
verminderen, meer jihadstrijders

daarheen of juist meer terugkeerders?Grootste zorg, sympathisanten hier

Hoe gaan ze daar heen?
Wat zijn de routes?Vliegtuig

Je gaat naar Zeventem,
Dusseldorf

Deel trein

Auto kan wel

Omgekeerde beweging: IS is in het nauw en
leiders worden aangepakt. Zij vluchten om via

Europa kunnen coördineren. Kunnen we dat in
kaart brengen en hoe herken je ze?

Jihadisten die zich mengen met
vluchtelingen met bloed aan hun handen
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