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1. Korte Situatieschets
Sinds de Arabische lente is uitgebroken in het Midden-Oosten, zijn verschillende gewapende extremistische terreurgroepen ontstaan die een behoorlijke lokale impact hebben gehad. Toen de revolutie in Syrië begon nam dit
fenomeen een andere dimensie aan.
De combinatie van de leed van de Syrische burgers en de machteloosheid
van het Westen enerzijds en de oproepen en propaganda van verschillende
goed georganiseerde en gewapende terreurgroepen anderzijds hebben ertoe geleid dat duizenden westerse burgers met een islamitische achtergrond
hun families hebben ontvlucht om te strijden of om ondersteuning te bieden
aan de Islamitische Staat.
Vanuit België en Nederland zijn honderden jongeren / adolescenten vertrokken. Onder hen bevinden zich verschillenden categorieën gaande van tieners, twintigers tot jongemannen en jonge vrouwen. Eens IS werd opgericht
in april 2013 en zij de nodige middelen en geschikte personen hadden gerekruteerd werd hun propagenda en aantrekkingskracht alleen maar sterker,
professioneler en “aantrekkelijker”.
Mannen zijn niet de enigen die zich aangetrokken voelden tot het romantische beeld van een onafhankelijke islamitische staat of kalifaat, ook jonge
vrouwen werden verleid en aangesproken op basis van hun interesses en
verlieten kort nadien het land.
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2. Wie zijn wij?
Ceapire bestaat uit een jong volwassen team van Vlaamse moslimjongeren
die vertegenwoordigd zijn in diverse domeinen van de maatschappij waaronder het onderwijs, de media, het verenigingsleven en in het sociaalmaatschappelijk werk. Dit zorgt ervoor dat wij zeer dicht bij de globale
maatschappij staan en als directe aanspreekpunt kunnen fungeren voor
geradicaliseerde jongeren en andere risicogroepen, wij kunnen dus zeer
goed inschatten hoe we onze diensten moeten afstemmen op ieder persoon
die te maken heeft met extremisme, radicalisme of fundamentalisme.
Wij onderzoeken en volgen op individuele basis de activiteiten en de methodieken van verschillende terroristische bewegingen en islamisten sinds
de aanslag in de Verenigde Staten op 11 september 2001. Hierdoor hebben
we over de jaren heen grondige kennis ontwikkeld over islampolitiek en de
gevaarlijke ideologieën van terreurgroepen zoals; Al Qaeda, Al Shabaab, ISIS
en andere bewegingen van gewapende extremisten.
Ook hebben we reeds succesvol, preventieve maatregelen genomen om de
jongeren te beschermen van dit soort gedachtengoed en op een individuele
basis interventies uitgevoerd bij verschillende personen die de ideologie van
de terreurgroepen gedeeltelijk of volledig steunden.
Sinds het begin van de Arabische lente stelden we een toename vasts van
oude en nieuwe radicale gewapende terreurgroepen in de Arabische wereld,
ook we ondervonden dat de Vlaamse Moslims gemakkelijk beïnvloed werden
door hun fundamentalistische propaganda. Dit is de reden waarom we de
pertinente noodzaak zagen om onze krachten, kennis en ervaring bijeen te
bundelen en om de strijd aan te gaan tegen de radicale, extremistische en
fundamentalistische ideologie die reeds vele slachtoffers heeft gemaakt en
die met de dag sterker wordt en groeit in omvang. Hetgeen ons uniek maakt
en innovatief is de combinatie van theologische, pedagogische, cognitieve en
sociaal-maatschappelijke methodieken.
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3. Wat doen we?
- We bieden ondersteuning en vakkundig advies
- We ondernemen actieve en preventieve maatregelen
- We verlenen doeltreffende interventies
- We bieden doelgerichte workshops en trainingen op maat
- We voeren diepgaande analyses uit gericht op een efficiënte aanpak

4. Wie is onze doelgroep?
Wij richten op ons op iedereen die onze hulp kan gebruiken. Voornamelijk werken wij met:
- beleidsmakers en overheidsdiensten
- nationale, regionale en lokale overheden
- politie en veiligheidsdiensten
- universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra
- oudergroepen
- onderwijsinstanties en clb’s
- media en communicatie
- film en documentairemakers
- bedrijven
- religieuze instanties
-...
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5. Wie zijn onze partners?
Wij hebben een sterk en uitgebreid netwerk bestaande uit:
- deradicaliseringsexperten en organisaties uit heel Europa
- vooraanstaande theologen (zowel in het binnenland als buitenland)
- onderzoekers
- academici
- ex-radicalen

5.1 Expertise onderzoek
In samenwerking met vooraanstaande lokale- en internationale theologen,
professoren en onderzoekers hebben wij onderzoek uitgevoerd en expertise
opgedaan in lokale radicalisme en internationale extremisme.
We werken nauw samen met professionals om een beter inzicht te krijgen
op de motieven, oorzaken, en veranderingen die de slachtoffers meemaken.
Anderzijds moeten de verschillende extremistische bewegingen nauwlettend
in het oog gehouden worden alsook alle relevante informatie om deze te
implementeren en onze methodiek te verbeteren en te versterken. Profielen
van radicalen, strategische plaatsen van radicalisering, beweegredenen en
motieven van jihadi’s, virtuele ontmoetingsplaatsen, fysieke en virtuele propaganda technieken, terreur-netwerken en nog vele andere studies horen bij
dit onderzoek.
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5.2 Training
Onze trainingen, workshops en cursussen worden op maat geleverd in
functie van de vraag en de doelgroep. De volgende thema´s worden onder
andere behandeld:
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.
-

Wat is Islam en hoe het onderscheid maken tussen orthodoxie en
radicalisme?
Symbolen, slogans en kernwoorden bij Jihadisten

-

Jihadistische bewegingen en terreurgroepen

-

Islamisme en politieke Islam

-

Samenstelling ISIS, propaganda, sociale media

-

Ronseltechnieken: hoe ronselaars te werk gaan en hoe ze te herkennen

-

Radicalisering herkennen en signaleren

.
.
-

Hoe het gesprek aangaan als leraar/docent, straathoekwerker,
begeleider, politieagent…
Multi-dimensionele aanpak van radicalisering: netwerk van partners
en professionals
…

5.3 Preventie
Onze hele preventiebeleid biedt een breed spectrum aan doelstellingen,
visies en alternatieven. Wij bieden jongeren, maar ook ouderen, sterk theologisch omkaderde theorieën die inzicht geven in de jurisprudentie, geloofsleer en ethiek. Wij zoemen in vanuit simplistische dogma’s naar meer uitgebreide en complexe systemen en mechanismen.
We bieden een overzicht van allerlei meningen en zetten onze klanten aan
tot kritisch denken. Er is een begeleiding gedurende het hele proces waarin
de klanten steeds worden geëvalueerd naar hun denkvermogen, kritische
houding en wereldbeelden.
We leren hen inzicht verwerven in het herkennen van vooroordelen en
hoofd- en bijzaken. Ook leren we jongeren via op maat gemaakte pakketten
vragen stellen betreffende beweringen en conclusies, definities en bewijzen,
meningen en overtuigingen.
We geloven niet in een reeks stappen die overal en bij iedereen wordt toegepast maar we passen ons aanbod aan de doelgroep. Onze voorkeur als het
gaat om studenten bijvoorbeeld, is het stimuleren van het denkvermogen
in plaats van, zoals alom bekend is bij extremisten, een zwart-wit beeld te
creëren of voorgekauwde meningen en conclusies te leveren. Door studenten en jongeren kritisch te leren zijn en alles in vraag te stellen, zorgen we ervoor dat we hen helpen om zelf tot conclusies te komen die evenwichtig zijn
en die in harmonie zijn met de Vlaamse en Europese normen en waarden.
We zijn ervan overtuigd dat we dit niet bij alle doelgroepen kunnen implementeren maar dat bepaalde groepen minder vatbaar zijn voor intellectuele
of cognitieve stimulansen en meer affiniteiten hebben met kant en klare
antwoorden en overtuigende argumenten. Maar ook hiervoor bieden we de
nodige middelen.
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Daarom hebben we aangepaste modules en methodes ontwikkeld op maat
voor het onderwijs (Macro-, meso- en microniveau, inspectie, pedagogische
adviseurs, begeleiders, directie, leerlingen), politie(interventie personeel, adm.
diensten, speciale eenheden...) gevangenissen, verenigingen, straathoekwerkers en andere overheidsdiensten(deradicaliseringsambtenaren, ocmw...etc).
Samen met de nodige onderzoeken, interventies en zelf-evaluaties, is preventie voor ons een absolute prioriteit. We kunnen niet wachten tot bepaalde
mensen in contact komen met fundamentalistische ideeën of personen maar
moeten op voorhand mensen de mogelijkheid en middelen kunnen geven
om weerstand te bieden tegen deze gevaarlijke ideologie.
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5.4 Interventie
Ons interventiebeleid is allereerst gebaseerd op een degelijk onderzoek en
een grondige analyse naar het individu of de groep die elementen van radicalisme vertoont. Deze eerste en essentiële stap is één van de pilaren van
onze interventie. In deze “assesment” fase gaan we de cognitieve, mentale en
sociale toestand evalueren alsook gedragspatronen en het “risico factor”. Dit
laatste speelt een zeer belangrijke rol in het identificeren van de impact van
één individu of een kleine groep op anderen.
Een voorbeeld hiervan is iemand die als idool wordt aanzien of die in contact
komt met vele jongeren en die sympathieën heeft voor ISIS of in het slechtste
geval deels of volledig overtuigd is van hun boodschap. Het risicofactor van
zulke personen zal dan zeer hoog liggen en onze prioriteiten en manier van
handelen zal aangepast moeten worden aan het potentiële gevaar. Afhankelijk van de signalen en rapporten die we ontvangen en in overleg met ons team
van experten, zullen we de andere specialisten in onze netwerk erbij betrekken waar en wanneer we het nodig achten.
Het is dan ook vanzelfsprekend dat wanneer de mentale of psychologische
factor hoog is, we beroep zullen doen op één van onze psychologen. Hetzelfde geldt voor het niveau van andere factoren en de expert of specialist die
verantwoordelijk is voor zijn of haar domein.

Hierna gaan we over naar drie of meerdere fasen waarin we alle andere elementen opnemen en verwerken en op basis van alle verzamelde informatie
en argumenten bieden we de nodige oplossingen om een persoon of groep
te begeleiden doorheen onze deradicaliserings-stappenplan.
Zoals bij preventie, is onze interventie methodiek afhankelijk van voorwaarden, factoren, contexten en doelpersoon of groep en moeten we deze
steeds aanpassen aan de noden en aan nieuwe elementen die eventueel
zouden opduiken.
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6. Waar zijn we actief?
In Nederland zijn we actief in Tilburg, Dordrecht en Rotterdam en momenteel
worden er nog onderhandelingen gevoerd om in Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Ede en Maastricht actief te worden.
In België zijn we voornamelijk officieus actief in de provincie Antwerpen en
hebben we onze interventies en advies reeds kunnen inschakelen voor verschillende families en individuen.
We zijn ook lid van het AVE (Against Violent Extremism) netwerk en nemen
deel aan de conferenties en evenementen waar we onze kennis en ervaring
met andere internationale organisaties delen.
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6.1 Organisaties in ons netwerk
-

ISD – Institute for Strategic Dialogue

-

Quilliam Foundation

.
-

ICSR – The International Centre for the Study of Radicalisation and
Political Violence
AVE – Against Violent Extremism Network

-

Prevent – Preventing Violent Extremism

6.2 Lopende opdrachten en projecten
- Online platform die theologische antwoorden biedt op de ideologie en
propaganda van groeperingen als ISIS, Al Qaeda, Hizb-u Tahrir en anderen.
- Conferentie in het kader van vrede, anti-terreur en deradicalisering
- Boek over argumenten van Jihadisten en Islamisten en de theologische
antwoorden vanuit de Islamitische wetscholen
-…
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7. Wat maakt Ceapire zo uniek?
Ceapire is niet het zoveelste initiatief dat radicalisering en extremisme bestrijdt. We zijn tot de conclusie gekomen op basis van onze eigen ervaring en
onderzoek en die van talloze andere experten, zowel lokaal als internationaal,
dat deradicalisering bij de gevallen waar de theologische en ideologische
factoren hoog zijn, enkel een aanzienlijke impact kan hebben indien men als
middel theologische en ideologische contra-argumenten op de juiste manier,
tijd en plaats gebruikt.
Het is inmiddels keer op keer bevestigd dat de meeste personen binnen het
spectrum van het radicale gedachtegoed en groeperingen in de eerste plaats
enkel de theologische en ideologische argumenten als referentie kader nemen. Hierdoor is diepe kennis en ervaring over de theologische bronnen en
de geschiedenis en methodiek van terroristische organisaties en de islamitische politieke bewegingen(ook islamisten genoemd) absoluut onmisbaar.
Ceapire focust zich niet alleen op de eerder genoemde domeinen, maar gaat
veel verder in haar strijd. We zijn ervan overtuigd als Vlaamse moslims, theologen en professionals dat we voldoende ruimte hebben in de Islam om
een visie te promoten op de beleving van de Islam die perfect past in deze
maatschappij en die conform is met de Vlaamse en Europese normen en
waarden. Deze visie en manier van godsdienstbeleving draagt niet alleen bij
tot de integratie van Vlaamse moslims maar ook tot de actieve participatie
van alle burgers in alle domeinen van de maatschappij. Deze visie van de
Islam wordt vertegenwoordigd in alle delen van ons programma en is sterk
onderbouwd door theologische argumenten zodat er een herconstructie kan
plaatsvinden na deconstructie.
Zodoende kunnen we radicalisme bestrijden, de kloof tussen Moslims en
niet-Moslims verkleinen, Islamofobie weerstand bieden en tenslotte bijdragen tot een moderne samenleving waarin mensen van verschillende origine,
afkomst en ideologie in vrede met elkaar leven en de boodschap van de
extremisten vermijden dat oproept tot haat, geweld en het splitsen van de
gemeenschappen.
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Contacteer ons!
www.ceapire.com
info@ceapire.com
+32 (0) 489 33 58 36
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