
Radicalisering betekent 'het extremer worden van ideeën'. Je bent radicaal als je

100% overtuigd bent van bepaalde ideeën, wilt leven volgens die ideeën en de

samenleving wilt veranderen.

Je vindt geweld oké, maar je gebruikt het (nog) niet zelf. Zodra je iets illegaals doet

of geweld gebruikt, is dat extremisme.

Je kan radicaal zijn in verschillende dingen, zoals ecologisch leven, religie of

dierenwelzijn.

Hoe kan ik radicalisering herkennen?

Je kan radicalisering herkennen aan 4 kenmerken:

Wat is het verschil met activisme, extremisme en terrorisme?

Activisme

Activisme betekent dat je leeft volgens een ideaal, maar geen illegale acties en

geweld gebruikt. Je ideeën gaan niet in tegen de wet of de democratie.

Radicalisering

Radicalisering betekent dat je steeds meer overtuigd geraakt van een ideaal. Je

denkt eraan om illegale dingen te doen, maar doet dat (nog) niet. Doe je wel iets

illegaals of gebruik je geweld? Dan is dat extremisme.

Extremisme

Extremisme betekent dat je leeft volgens een ideaal en wel illegale acties en

geweld gebruikt om dat ideaal te bereiken.

Terrorisme

Terrorisme is de meest extreme vorm van extremisme. Terroristen raken specifieke

doelwitten om de bevolking bang te maken en (een deel van) een staat onstabiel te

maken.
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Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Door Mediawijs 11-24 jaar

WAT IS RADICALISERING?

Je vindt het oké om geweld te gebruiken.•

Je zondert je af van je omgeving en je vertrouwt de samenleving niet meer.•

Je staat niet open voor andere inzichten. Je vindt dat alleen jouw ideeën de

juiste zijn.

•

Hoe je denkt, bepaalt steeds meer wat je doet.•

PRAAT EROVER

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

https://awel.be/forum
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/



