TERRA conferentie
Preventie, De-radicalisering en Burgerschap
26 November 2015
CASA 400 Amsterdam
08.30 – 09.30

Registratie en koffie

09.30 – 09.50

Welkom en introductie van TERRA – Magda Rooze projectleider TERRA
Dagvoorzitter: Petra Stienen
Petra Stienen is Arabiste, voormalig diplomaat voor de Nederlandse ambassade
in Syrië en Egypte, ze is auteur en onafhankelijk adviseur op het gebied van
democratie, diversiteit en diplomatie. Ze is één van de leidende opiniemakers in
Nederland aangaande de Europese relatie met de Arabische wereld.

09.50 – 10.10

“Global trends in extremism: The rising threat to democracy”
Fathali M. Moghaddam (voertaal Engels)
De in Iran geboren Professor Moghaddam is Professor in Psychologie aan
Georgetown University, Washington D.C., USA, hoofdredacteur van het tijdschrift
”Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology” (American Psychological
Association), auteur van “The Psychology of Dictatorship” (2013) en “The
Psychology of Democracy” (Nov. 2015).

10.10 – 10.20

Observaties

10.20 – 10.40

“Counter-extremism strategy and the role of national governments in deradicalisation”
Rt Hon Hazel Blears MP (voertaal Engels)
Hazel Blears was parlementslid voor de Labour Party in het vorige kabinet van
premier Cameron in Groot-Brittannië. Ze heeft jarenlange ervaring op het
beleidsterrein van preventie van radicalisering, extremisme en terrorisme. Ze was
Minister van Politie en Counter Terrorisme van 2003-2006, en Staatssecretaris
voor Gemeenschappen en de Lokale Overheid.

10.40 – 10.50

Observaties

10.50 – 11.20

Koffie

11.20 – 11.40

“A civil society approach to tackling radicalisation and extremism”
Maajid Nawaz (voertaal Engels)
Mede-oprichter en voorzitter van de Quilliam Foundation in Londen, de
internationale denktank op het gebied van burgerschap en identiteit, vrijheid van
religie, extremisme en integratie. Nawaz was in zijn jeugdjaren een leidende
figuur van een extremistische, islamistische groep en bracht jaren door in een
Egyptische gevangenis als ‘gewetensgevangene’, geadopteerd door Amnesty
International. Auteur van ‘Radical’.

11.40 – 11.50

Observaties

11.50 – 12.10

“State of the art evidence on radicalisation and de-radicalisation”
Dr. Lorenzo Vidino (voertaal Engels)
Directeur van het Programma voor Extremisme van het ‘Center voor Cyber &
Homeland Security’ van de George Washington Universiteit Washington, USA.
Vidino is expert op het gebied van Islamisme in Europa en Noord Amerika. Zijn
onderzoek van de afgelopen 15 jaar heeft zich gericht op de dynamiek van
jihadistische netwerken in het Westen; overheidsbeleid op het gebied van
radicalisering en de activiteiten van organisaties geïnspireerd door de Muslim
Brotherhood in het Westen. Hij is afgestudeerd in de rechten aan de Universiteit
van Milaan, Italië, en heeft een doctoraat in internationale relaties van Tufts
Universiteit’s Fletcher School of Law and Diplomacy.

12.10 – 12.20

Observaties

12.20 – 13. 00

Forum en discussie

13.00 – 14.00

Lunch

14.00 – 15.30

Ronde Tafel voor gemeentebestuurders (voertaal Engels)
Voorzitter: Petra Stienen, Nederlands Arabiste, publiciste en voormalig
diplomaat
Voor bestuurders wordt een ronde tafel bijeenkomst georganiseerd, waarin zij
exclusief kunnen spreken met de internationale experts. We willen hiermee de
mogelijkheid bieden om bestuurlijke dilemma’s te bespreken rondom het thema
radicalisering. De experts hebben allen ervaring in het adviseren van overheden.
Zo adviseert bijvoorbeeld professor Moghaddam Homeland Security in de USA
en Maajid Nawaz premier Cameron in Groot-Brittannië.
Het is op dit moment onze ervaring dat bestuurders op het onderwerp
radicalisering een aardig netwerk en informatie hebben over hoe zij in hun
gemeente om kunnen gaan met radicalisering. Echter, omdat dit een mondiaal
vraagstuk is, is er meerwaarde om over de grens te kijken. Waar hebben andere
steden over de grens mee te maken? Hoe gaan lokale bestuurders hiermee om?
En zijn er goede voorbeelden en concepten waar zij in hun eigen gemeentelijke
praktijk hun voordeel mee kunnen doen. De Terra conferentie is bij uitstek
geschikt om dit perspectief te geven.

Workshop voor onderwijs en jeugdwerk (voertaal Nederlands)
Voorzitter: Jan Durk Tuinier, Sociaal Pedagoog, Fort van de Democratie en
Ine Spee, Crisis Adviseur, Instituut voor Psychotrauma, Arq Psychotrauma
Expert Groep
Jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Een
onderwijsgemeenschap is tevens de oefenplaats voor burgerschap, een
samenleving in het klein, waardoor alle maatschappelijke dilemma’s
binnenkomen. En waar tevens sociaal-emotionele en/of psychiatrische
problematiek en gedragsveranderingen van jongeren zichtbaar kunnen worden.
Dat vraagt om een goed signalerend vermogen van docenten waarbij hun
pedagogische taak voorop staat: jongeren begeleiden in een periode van hun
leven dat ze grenzen aftasten en daarmee experimenteren, tijdig het netwerk
inschakelen als er zorgen zijn die deze pedagogische taak overschrijden en die
vragen om repressieve maatregelen. Ook in de communicatie met jongeren
vraagt dit bepaalde vaardigheden, het terrein waarop met name Jan Durk Tuinier
deskundig is.
Hoe doe je dat als school? Wat is precies de maatschappelijke en pedagogische
taak van de school als het gaat om het thema radicalisering? En op welke wijze
ondersteunt het ministerie van OCW scholen om deze taak op te pakken?

Workshop voor politie ambtenaren en gevangenispersoneel (voertaal
Nederlands)
Voorzitter: Rob Out, Commissaris van politie, Projectleider CTER Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering, Nationale politie, Eenheid
Noord-Holland
Contact met de politie speelt een cruciale rol in de aanpak van radicalisering.
Naast interactie met de bredere gemeenschap kan de politie in een
netwerkbenadering andere professionals ondersteunen bij hun zorgen over
groepen en individuen. Bij een volledig geïntegreerde gemeenschapsbenadering
vervult de politie een sleutelrol. Wat is de positie van de politie in dit
samenwerkingsverband, hoe kun je vorm geven aan het contact met de jongere,
en hoe word je een belangrijk contactpersoon? Aan de hand van de TERRA
Toolkit en best practices van de politie wordt dit besproken.
Radicalisering tijdens gevangenschap is een actueel probleem. Gevangenispersoneel is in staat op basis van hun dagelijks contact te signaleren hoe het met
iemand gaat. U ziet ze rondhangen en spreekt ze, of ziet ze met anderen praten.
Misschien vangt u op wat ze bezighoudt en ziet u hun emoties als ze over
anderen of de wereld om hen heen praten. U weet wie hun vrienden zijn en u
kunt zien of er iets verandert in een vriendengroep. Wat kunt u met die signalen
doen en wat kan uw bijdrage zijn in het tegengaan van radicalisering? Dit is het
thema van deze workshop in samenspraak met de politie.

Workshop voor de GGZ (voertaal Nederlands)
Voorzitter: Hanneke Haanraadts, Raad van Bestuur, Sinaï Centrum en Mieke
Broeren, coördinator anti-radicalisering, Parnassia Groep en FiVOOR
Radicalisering en geestelijke gezondheid is een relatie die nog niet goed in beeld
is gebracht. Uit recent onderzoek blijkt dat psychische klachten en psychiatrische
aandoeningen mogelijk een grotere rol spelen bij radicalisering dan we gedacht
hebben. Wat zijn de ervaringen in Nederland, wat kan de Geestelijke
Gezondheidszorg bijdragen aan het tegengaan van radicalisering, en hoe kan zij
een rol spelen in de samenwerkingsverbanden die zich inspannen voor de
jongeren die risico lopen te radicaliseren? Onder leiding van Hanneke
Haanraadts en Mieke Broeren wordt dit verder verkend, waarbij de doelstelling is
om tot een samenwerkingsverband te komen, waarbij de verschillende
initiatieven vanuit de GZZ afgestemd kunnen worden.

Workshop voor religieuze leiders (voertaal Nederlands)
Voorzitter: Najib Tuzani, Projectleider Jeugd, Netwerkontwikkelaar
Islamitische gemeenschap, Hulpofficier van Justitie, Bestuurder
Nederlandse PolitieBond (FNV), Trainer Interculturele conflicthantering
Veel religieuze leiders maken zich zorgen om radicalisering. Als religieus leider
ziet u wellicht jongeren afstand nemen van de gemeenschap in de richting van
meer extreme groeperingen, of ontmoet u ouders die zich zorgen maken over
hun kinderen. Misschien heeft de gemeente of de politie om uw medewerking
gevraagd, maar kunt u moeilijk inschatten wat ze precies willen en wat dat zou
betekenen voor uw positie en uw gemeenschap. Hoe kunt u met uw
gemeenschap de weerbaarheid tegen radicalisering versterken, en hoe kunt u de
ouders ondersteunen? En welke rol kunt u spelen in een netwerkaanpak, samen
met bijvoorbeeld maatschappelijke diensten en de politie? Aan de hand van de
handleiding religieuze leiders van de TERRA Toolkit en de expertise van Najib
Tuzani worden deze onderwerpen verkend en krijgt u handvatten voor de praktijk.

Workshop voor gemeenteambtenaren (voertaal Nederlands)
Voorzitter: Saadia Ait-Taleb, Beleidsadviseur, gemeente Amsterdam,
Directie Openbare Orde en Veiligheid, Strategisch Netwerk Radicalisering
en Polarisatie
Een lokale aanpak van het probleem van radicalisering biedt duidelijke
voordelen. Het probleem is immers het eerste voelbaar op lokaal niveau. Als een
jongere radicaliseert, wordt dit hoogstwaarschijnlijk het eerste opgemerkt door
gezinsleden, en vervolgens door de gemeenschap daaromheen, vrienden,
leraren, misschien een religieus leider, of een trainer bij een sportvereniging. Ook
kan de plaatselijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk of de politie erbij
betrokken zijn. De gemeente kan signalering en aanpak van radicalisering
faciliteren met een integraal beleid en het ondersteunen van lokale initiatieven en
organisaties. Aan de hand van het beleidsadvies uit de TERRA Toolkit, de
ervaringen van de gemeente Amsterdam en dat van de deelnemers aan tafel
wordt dit verder heel praktisch uitgewerkt onder leiding van Saadia Ait-Taleb.
15.30 – 17. 00

Discussie en conclusies – Petra Stienen.

17.00 – 18.00

Gelegenheid tot informeel napraten onder het genot van een drankje en een
hapje

Voor aanmelding en registratie: www.cogis.nl/terraconferentie

