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Van:
Verzonden:

Aan:
On derwerp:

c

A

Gea chte heer, me vrouw,

c:

Graag vraag ik uw aandacht voor de website
U bent reqrstrar van deze
web site. Deze website heeft afgelopen dinsdageen speech uitgezonden . De website typeert zich als
een kanaal waarop jtneotstrsch geda chtegoed wordt verspreid . Dit betekent in con crete zin dat het
med iakanaal wordt ingezet als propaganda: het streven is het winnen van de ' hearts and minds ' van
moslims v oor een zee r rad icale ideolog ische v ari ant v an de soe ni t ische islam . Onderstaand treft u een
duiding van deze website aan .

C

1) De gewelddadig e st rij d (j ihad} wordt op de ze kanalen al s een religieuze en individuele
v erplicht ing (fard ' ayn) aang emerkt , Mosl im s w ord en gewezen op de vele zege ningen van de
jihad. Individuen di e naar een jihadistisch strijdtoneel willen afrei zen worden aangemoedigd om
te gaan .
2) Antiwest erse sentimenten aanwakkeren/verst erken : bijdragen aan het doen postvatten van een
bipolair wereldbeeld waarbij het ongelovige Westen (' zio nist en en kruisvaarders') al s vij and van
de islam en moslims wordt afgeschild erd . Hier wordt ook het Nederlandse beleid ten aan zien
van m oslimgem eenschappen nadrukkelijk als uitingsvorm v an anti-i slam itische tendensen
geframe d.
3) Behalve een vijandbeeld t.a.v . het Westen is het jihadistische gedachtegoed erop
gericht sj i'it en te diskwalificeren als moslims en hen al s afvallig e sekte en vijanden van de
' pu re islam ' te brandmerken . Deze mediakanalen dragen met hun j ihadistische signat uur bij
aan de ze haatzaai ende en di scriminatoire tend en sen .
4) Met v erwij zingen naar radicale predikers en hun uitleg van religieuze geschriften, dragen deze
kanalen de bood schap uit dat gewelddaden van jihadisten niet veroordeeld mogen worden . De
vraag of en wanneer geweld toelaatbaar is wordt aan het ind ividu overgelaten. Deze
dubbelzinnige boodschap leidt ertoe dat individuen zich gesterkt zien om tot gewelddaden ove r
te gaan (aan zet tot geweld) .
S) Er wordt niet geaarzeld om ee n terrori st ische organisatie als al Qa'ida te verheerlijken of
preken van geleerden die direct aan al Qa'ida te relateren zijn uit te zenden (den k hier aan de
Jem enit ische prediker
6) I nzake'
, moet worden aangetekend dat de propagandaverspreiding op su bt iele
w ijze plaatsvindt. Op het eerste gezicht zou het kanaal niet als jihadistisch te typeren zijn .
Hierin schuilt het grote risico van een dergelijk kanaal. Door zich als ' islamit isch
internetradiostation ' te profileren waarop koran, religieuze zang en lezingen te vi nden zijn kan
de nietsvermoedende lu isteraar worden gelokt. De aard van de lezingen en de predikers die
een podium wordt geboden zijn echter meer en minder bekende jthadrstische ideologen. Dit zou
de luis te raars on tvankel ijk kunnen vinden vo or dit m ilitante, haatdragende geda chtegoed ,
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Wij waarderen het wanneer u de ze we bsi te zou willen beoordelen op ba sis van uw eigen
gebruikersvoorwaa rden .
Vriendel ijke groet,

A
Mini sterie van Veiligheid en Just itie
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Natienel Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
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