
Uitkomsten sessie

Rechtsextremisme
Deskundigheidsbevordering georganiseerd door
Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR), 
Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) en gemeente Delft

Op 22 april 2021 kwamen aandachtsfunctionarissen
radicalisering van de regio Zuid-Holland Zuid samen voor de
deskundigheidsbevordering van rechtsextremisme.  Doel was om
professionals te informeren over rechtsextremisme en hen
concrete handvatten te bieden.

Wie zijn het? 

Hoe uit het zich?

1. Spanningszoekers: actief op jonge leeftijd, provocatief kameraadschap en wij-
zij denken o.b.v. gewelddadige ervaringen, rechtvaardigen idee grotere strijd.
2. Politieke zoekers: vaak actief geweest in politiek, teleurgesteld in politieke
oplossingen, zien deelname radicaal- en extreemrechts als win-winsituatie.
3. Rechtvaardigheidszoekers: idee 'eigen volk komt laatst', boos op overheid.
4. Sociale zoekers: willen iemand helpen die ze kennen, laten anderen hun rol
bepalen, ze worden gewaardeerd. Wel onvrede, weinig ideologie.
5. Ideologische zoekers: op jonge leeftijd denken in termen rassen/etniciteiten,
gesegmenteerd leven, superioriteitsgevoel (ook binnen eigen ras).

Wat ze doen: demonstreren, straatpatrouilles, bezetten, acties, online
activisme, politie activisme, sport/schietlessen.
Rekrutering gaat via: protestgroepen/herdenkingen, politieke
partijen, online, Gyms/MMA, peers, scholen/universiteiten.
Met als gevolg dreiging geweld: fascinatie voor wapens, spontaan
geweld, lage zelfbeheersing, eenlingen.

Over rechtsextremisme 
Werkdefinitie: Streven naar een homogene etnische of culturele staat,
waarbij grondrechten en burgerlijke vrijheden van etnische en religieuze
minderheden wordt ingeperkt, al dan niet met geweld.
Ontwikkelingen EU: o.a. terugkeer van biologisch racisme, steun van
autoritaire regimes en rekrutering onder hoogopgeleiden.
Ontwikkelingen NL: o.a. geen stigma meer, terugkeer raciaal
nationalisme en heropleving antisemitisme via Alt Right.

Hoe te kijken naar rechtsextremisme?
En waarom moet ik er iets mee?

Signaleren
Toegang krijgen ('ogen en oren
in de samenleving')
Teruggaan in geschiedenis
gemeenschap
Oog hebben voor 'wat er speelt'
Boodschap uitdragen wáárom
iets te ver gaat (communicatie)
Agenderen en continuiteit

Sociale cohesie
Vertrouwen in overheid neemt af
Sluimerend (doorgegeven tussen
generaties)
Terugkerende jeugdsubcultuur
('Youth rebels go right')
Blinde vlek

Wat zijn signalen? 

Systematisch haatzaaien
Bevolkingsgroepen
demoniseren
Sfeer van angst creëren voor
politiek bestel waarin alleen
grondrechten van 'blanke
burger worden gewaarborgd'. 
Systematisch verspreiden idee
'wij stappen in waar de
overheid verzaakt'
Twijfel aan onafhankelijke
rechtspraak en media

Waarom moet ik er
iets mee?

Wat kunnen we
zelf doen?

Deze verdieping maakt
duidelijk dat het om een
diverse groep gaat op
rechts en dat veel groepen
vatbaar (kunnen) zijn.

Wat nemen
deelnemers mee? 

Kennis over de risico's
van extreemrechts.

Het actuele onderwerp
onderstreept het belang
van dit netwerk.

Ook interesse in een dergelijke coronaproof deskundigheidsbevordering?
Neem contact op met het ROR!

http://www.tegengaanradicalisering.nl/

