10. Symbolen, uitingen en organisaties

islamitische radicalisering
Sinds de jaren tachtig bestaan er radicaal-islamitische groeperingen in Nederland. De opkomst van
het salafisme is het meest zichtbaar. Delen daarvan kunnen een dreiging vormen voor de
democratische rechtsorde, en kunnen radicalisering in de hand werken door bijvoorbeeld een sterke
afwijzing van democratische waarden van andersdenkenden.
Wanneer personen een gewelddadige actie voorbereiden of uitvoeren werken ze vaak in een netwerk.
De dreiging van jihadistische netwerken tegen Nederland en Nederlandse belangen is gering. De
AIVD concludeert na onderzoek dat lokale jihadisten zich voornamelijk zijn gaan richten op de jihad
buiten Nederland.
extreemrechts en rechtsextremisme
Rechts-extremistische symboliek kent veel uitingsvormen, dit in tegenstelling tot islamitische
radicalisering en links extremisme. Een reeks gebruikte symbolen stamt direct af van het Duitse
fascisme van voor en tijdens de Tweede Wereld oorlog en het Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem.
Grafische symbolen ( Keltische kruis, zonnerad etc.)
Odal-rune: Runeteken, door de SS gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Redelijk
populair, vooral als speldje op revers van jas of als badge.

Getalsymbolen ( als 14 en 88)
De H is de achtste letter van het alfabet. 88 staat dus voor HH, oftewel ‘Heil Hitler’.
Veelal in combinatie met 14 gebruikt. 14 staat voor eerste 14 woorden van een
Amerikaanse nazileuze welke populair is onder extreemrechtse skinheads: ‘We must
secure the existence of our race and the future of white children’.

T-shirts en badges
Ook is er een schemergebied van populaire kleren, merken, kleuren en kledingcodes.
Het is echter belangrijk om met verstand symbolen te beoordelen: iemand met een hakenkruis om
zijn nek zal bij niemand veel twijfels oproepen met zijn ideeën; minder duidelijk ligt dat bijvoorbeeld
bij een drager van een Nederlands vlaggetje op zijn jas.

organisaties

Dit servicedocument is in samenwerking met het Kennis- en Adviescentrum Nuansa van het ministerie van Veiligheid en
Justitie en het NJI opgesteld en is bedoeld voor instellingen uit onderwijs, jeugdzorg en welzijn .
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Een voorbeeld van een actieve extreemrechtse organisaties is de actiegroep Voorpost. Deze
beschouwt zichzelf als volk nationalistisch en voert actie tegen de multiculturele samenleving.
Belangrijker zijn de losser georganiseerde formaties die vooral van zich laten horen door openbare
manifestaties en het internet. Er lijkt sprake te zijn van een overgang van Party Politics naar Street
Politics.
Rechts-extremistische groeperingen en bewegingen in Nederland zijn de Nederlandse VolksUnie
(NVU) die profileert zich als een volk nationalistische politieke partij en streeft naar een
éénpartijstaat naar NSDAP-model.
De Nationale Socialistische Aktie/Autonome Nationale Socialisten (NSA/ANS) is in 2008 ontstaan
en de leden beschouwen zichzelf eerst als socialisten en daarna als nationalisten.
Radical Volunteer Force (RVF) is in 2002 in Engeland opgericht en de aanhangers in Nederland zijn
uiterst rigide en radicaal, ze streven naar een Arisch Vierde Rijk.
Blood&Honour ontstond in 1987 en Combat 18 enige tijd later. Beide bewegingen beogen via het
medium muziek de white power- of white pride ideologie te verspreiden. Beide bewegingen hebben
sinds 2007 slechts een handvol actieve leden, maar uit deze groepen komen regelmatige nieuwe
verbanden naar voren.
Met regelmaat ontstaan in Nederland nieuwe rechts-extremistische samenwerkingsverbanden. De
Nationale Jeugd Nederland (NJN) is hiervan een voorbeeld en ontstond begin 2010. Zij richt zich op
een blank Nederland zonder volksvreemde elementen.
Stormfront is een neonazistisch internetforum dat wordt bezocht door ‘blanke nationalisten’.
antifascisme
De Anti Fastische Actie (AFA) is al enige tijd actief in Nederland en organiseert bijeenkomsten en
betogingen gericht tegen de activiteiten van de NVU. Ze proberen de bijeenkomsten van de NVU te
voorkomen of verhinderen, door middel van geweld of doorspelen van informatie over deze
bijeenkomsten aan de politie.
KAFKA is de antifascistische onderzoeksgroep; doel is door middel van onderzoeksjournalistiek bij
te dragen aan de bestrijding van rechtsextremisme.
De KLPD constateert dat tegendemonstraties van linksextremisme tegen rechts-extremistische
actievoerders verharden en een toenemend gewelddadig karakter krijgen.
asielgerelateerd extremisme
Hoewel er een toename in ernst en omvang valt te constateren met betrekking tot de acties van deze
groep tegen het huidige asiel- en vreemdelingenbeleid, valt te constateren dat het verschijnsel
beperkt is. De impact van de acties moeten echter niet onderschat worden. Illegale acties van deze
groep worden uitgevoerd onder gelegenheidsnamen zoals: ‘Grenzen weg’, Refugees Free’ etc. In
totaal gaat het om een groep van tientallen harde activisten. Het asielgerelateerd extremisme is
grillig en richt zich niet alleen op direct betrokkenen, maar ook op doelwitten die ver van de
uitvoering staan zoals bouwbedrijven, leveranciers en toeleveranciers.
dierenrechtenextremisme
Dierenrechtengroeperingen zijn niet zo zeer te typeren in de termen van ‘links’ of ‘rechts’.
Er zijn zowel (extreem) linkse, (extreem) rechtse als apolitieke dierenrechtenorganisaties. Het
actienetwerk respect voor Dieren (RvD) strijdt voor de vrijheid van alle dieren. De People for the
Ethical Treatment of Animals (PETA) stelt dat dieren net zoals mensen kunnen lijden en een eigen
leven willen; mensen hebben daarom geen recht om dieren te gebruiken.
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Het Dieren Bevrijdings Front (DBF) gaat nog verder met het op actieve wijze het onderdrukken,
vasthouden en mishandelen van dieren te bestrijden.
De actiegroepen staan bekend om de doordachte campagnes en het zorgvuldig gekozen doelwit.
Sommige groepen kondigen acties aan, anderen hebben een minder open karakter en organiseren
losse netwerkverbanden waarin anonimiteit gewaarborgd is.

Meer weten?
‘Van vreemde smetten vrij?’ , een quickscan van Bureau Discriminatiezaken
Zaanstreek-Waterland naar rechts-extremistische jongeren in 2005
Lokale jihadistische netwerken in Nederland, AIVD rapportage 2010
Afkalvend front, blijvend beladen, AIVD rapportage 2010
Asiel gerelateerd extremisme (Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011)
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