Predictive profiling terrorisme

Voorwoord
Predictive profiling is geen exacte wetenschap. De discussie over de vraag of
het effectief is voor het bestrijden van criminele of terroristische activiteiten
zal altijd blijven bestaan.
De reden dat we zo denken is eigenlijk logisch. Er zijn veel boeken over het
onderwerp ‘profiling’ gepubliceerd. Daarnaast zijn er honderden films en tvseries over de fascinerende wereld van de ‘criminal profiler’ gemaakt, die
worden uitgezonden op de televisie. Maar realiseert u zich dat de meeste
verhalen die u leest of ziet op de televisie eigenlijk fictie zijn! Velen onder
ons hebben daardoor een verkeerd beeld over profiling.
Wetenschappers zijn lang niet zo sceptisch over predictive profiling als
sommige beveiligingsexperts denken. Wetenschappers beschouwen de
methode als een academisch onderbouwde systematiek voor het
onderkennen van dreiging. Zichtbare dreiging wel te verstaan, die
gerelateerd is aan een op basis van geëvalueerde informatie vastgesteld
profiel. Dit profiel vertoont overeenkomsten met de modus operandi van een
persoon en/of organisatie. Uiteraard spelen het onderliggende geprofileerde
gedrag, de verschijning van de persoon, de aanwezige (reis)documenten en
het verhaal (de coverstory) van betrokkene een belangrijke rol.
Beschouw het profiel van uw tegenstander als een onderzoeksinstrument.
Het is geen exacte wetenschap, het is geen DNA en het is geen vingerafdruk.
Het ontwikkelde profiel is geëvalueerde informatie van hoge kwaliteit die u
laat denken zoals uw tegenstander. Het profiel is slechts een hulpmiddel dat
we nodig hebben. Want een profiel kan niet vertellen wie een strafbaar feit
gaat plegen. Slechts door waarneming kan de intentie daartoe waarneembaar
zijn. Het getoonde gedrag en de uitgestraalde lichaamstaal die afwijkt van de
norm, is de trigger die u prikkelt.
Naast dit boek is de opleiding ´predictive profiling terrorisme´ ontwikkeld.
Zowel in het boek als binnen het programma van de opleiding wordt ruim
aandacht besteed aan deze bijzondere beveiligingsmethodiek en het
fenomeen religieus terrorisme1.
De opleiding is analoog ontwikkeld aan de bestaande opleidingen die op dit
gebied wereldwijd met succes aan politieambtenaren, securitymedewerkers
en militairen worden gegeven in Israël, de Verenigde Staten en Groot1
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Brittannië. De opleidingen die gegeven worden in Australië en Zuidoost
Azië, zijn niet meegenomen.
De Nederlandse versie wijkt af van het originele model zoals die in Israël, de
VS en Groot-Brittannië wordt aangeboden. Het zijn aanpassingen die bewust
zijn aangebracht op grond van de verschillen in culturele, sociale en
economische omstandigheden én achtergronden.
De basis voor dit boek en de daaraan gerelateerde opleiding zijn de analyses
van het onderzoek naar de modus operandi en de bijbehorende indicatoren
van het hedendaagse religieus terrorisme. Deze vorm van terrorisme wordt
uitgevoerd door Al-Qaida en de aan haar gelieerde terroristische
organisaties. Het resultaat is een mix van uitkomsten uit diverse
wetenschappelijke onderzoeken en publicaties door politie en
inlichtingendiensten. De onderzochte documentatie bestaat hoofdzakelijk uit
ongerubriceerde inlichtingenanalyses, rapporten en verslagen die zijn
gepubliceerd2 op internet door (inter-)nationale inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, (overheids-)organisaties belast met
veiligheidsvraagstukken, politiediensten en civiele beveiligingsorganisaties.
Maar ook de originele vrijgegeven documentatie (manuals) van de
terreurorganisatie Al-Qaida zijn in dit kader nader onderzocht en
geanalyseerd.
Specifieke informatie in dit boek is afkomstig van de auteur zelf of uit
analyses van internationale oorsprong. Deze analyses vormen de basis voor
de indicatoren voor afwijkend gedrag. Gelet op de terroristische aanslagen
en activiteiten van de afgelopen 15 jaar in Europa zijn veel indicatoren als
beslist identificeerbaar aangemerkt. Deze indicatoren kunnen worden
aangewend binnen Europa voor de methodiek Predictive profiling.
De indicatoren kunnen zeer bruikbaar zijn bij het aanleren van deze
beveiligingsmethodiek, waarbij het opsporen en afstoppen van terroristische
activiteiten en/of het plannen van aanslagen, het ultieme doel is van elke
militair, inlichtingen-, politie- of beveiligingsfunctionaris.
Om de leesbaarheid te vergroten, is ervoor gekozen om niet alle bronnen in
voetnoten toe te voegen in de tekst. De in het overzicht aangegeven
brondocumenten zijn vrij opvraagbaar en te downloaden via internet. In deze
documenten is alle relevante informatie terug te vinden.
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