
Dit is niet het werk van een internationaal netwerk 

Interview   

De Gentse professor internationaal recht Rik Coolsaet zegt dat de terreur in Londen het 
werk is van een kleine lokale groepering, niet van een internationaal netwerk als Al-
Qaeda. “We moeten ook vermijden dat we de aanslagen in Londen afschilderen als een 
bedreiging van moslims tegen blanken. In die val mogen we niet trappen, want dat is nu 
net wat de terroristen willen: polariseren, radicaliseren.”  

“Ik vrees dat de aanslagen het gevolg zijn van een evolutie die men weigert onder ogen te 
zien: Al-Qaeda heeft zich al een hele tijd geleden opgedoekt als een gestructureerde 
organisatie en is vervangen door talrijke lokale groepen die autonoom van elkaar 
opereren. Het gaat om spontane groepen die zich afzonderen van de maatschappij en zich 
vervolgens radicaliseren om uiteindelijk over te gaan tot terreurdaden. Het zijn kleine 
vriendengroepen die door de veiligheidsdiensten erg moeilijk in kaart kunnen worden 
gebracht.”  

  

U zegt dat er geen enkele band is tussen de terroristen die voordien in Casablanca 
en Madrid aanslagen pleegden en de daders in Londen?  

“Het is niet uit te sluiten dat ze elkaar ontmoeten. Sommigen onder hen reizen, ze logeren 
bij elkaar, ze helpen elkaar en wisselen informatie uit. Natuurlijk inspireren die 
verschillende groepen elkaar. Maar het is duidelijk dat hun dynamiek lokaal is: de 
financiering is lokaal, de organisatie is lokaal en de daders spelen in op lokale 
opportuniteiten zonder dat ze gestructureerde banden hebben of lid zijn van een 
internationaal netwerk. Het heeft met andere woorden geen zin om een lijn te zoeken 
tussen die verschillende groepen. We moeten ons dan ook ernstige vragen stellen over 
een internationale aanpak van het terrorisme. Natuurlijk moet je terrorisme over de 
grenzen bestrijden door onder andere internationale geldstromen te onderzoeken. Maar 
internationale preventie en repressie zijn niet voldoende.” 

   

Wat moet er dan wel gebeuren?  

“Een aantal landen, waaronder België en Frankrijk, heeft ingezien dat je de sfeer van 
lokale radicalisering moet aanpakken. Dat is de grondoorzaak van het moderne 
terrorisme.”  

  

Hoe neem je die oorzaak weg?  



“Naast een terrorismeagenda moet op het internationale vlak ook een agenda gevolgd 
worden die bepaald wordt door zaken als de Millenniumdoelstellingen. 
Terrorismebestrijding mag met andere woorden niet de enige doelstelling zijn van niet de 
enige doelstelling zijn van internationale politiek. Het is ook essentieel om over armoede 
te spreken en geïsoleerde landen het gevoel te geven dat zij ook meedraaien in de 
wereldpolitiek.”  

  

Daarmee zijn de problemen op het lokale vlak nog niet opgelost.  

“Op het nationale vlak moeten overheden een doelbewuste politiek voeren waarin elke 
vorm van discriminatie wordt weggewerkt. Iedereen is gelijk voor de wet, ongeacht zijn 
of haar afkomst. Dat is de enige manier om te vermijden dat bepaalde groepen jongeren 
zich radicaliseren. We moeten ook vermijden dat we de aanslagen in Londen afschilderen 
als een bedreiging van moslims tegen blanken. In die val mogen we niet trappen, want 
dat is nu net wat de terroristen willen: polariseren, radicaliseren. Mensen of groeperingen 
zoals het Vlaams Belang, die wél in die val trappen, zijn de objectieve bondgenoten van 
de terroristen.” (KV I  

   

(De Morgen, 8 juli 2005) 

 


