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Samenvatting 

Al lange tijd is een debat gaande over de effecten van repressie op protesten 
(macroniveau) en op politieke participatie van individuen (microniveau). Recente 
studies van staatsrepressie laten tegenstrijdige effecten zien en stellen vast dat de 
achtergronden van deze variatie onvoldoende zijn bestudeerd (Davenport, 2007; 
Davenport & Inman, 2012; Earl & Soule, 2010; Johnston, 2012). Ik betoog dat, om 
de variatie in effecten van repressie beter te begrijpen, de theorievorming zich moet 
richten op het verklaren van individuele reacties op repressie. Deze dissertatie beoogt 
het fundament onder dergelijke theorievorming te leggen. Daartoe presenteert deze 
dissertatie een benadering, die reacties op repressie in effectbeschrijvingen van 
repressie centraal stelt. Aandacht voor individuele keuzes in het reageren op repressie 
en het blootleggen van onderliggende mechanismen op microniveau verbindt macro 
met micro (Jasper, 2004; Meyer & Staggenborg, 2012) en biedt beter inzicht in de 
macrofenomenen (zie ook Hedström & Swedberg, 1998). 

Na de inleiding bespreek ik in hoofdstuk 2 de onderzoeksliteratuur over effecten van 
repressie op politieke participatie. Ik argumenteer dat onderzoekers meer aandacht 
moeten besteden aan keuzes die individuen maken in hun reactie op repressie. Op 
basis van een omvangrijke literatuurstudie identificeer ik enkele individuele 
strategieën. Vervolgens pas ik de notie ‘keuzepunten’ toe: dit zijn situaties, of 
momenten waarop mensen strategische besluiten nemen/keuzes maken (Jasper, 
2012) in het reageren op repressie. Daarmee geef ik aan waarover onderzoek naar 
individuele reacties op repressie zou moeten gaan. De drie belangrijkste vastgestelde 
keuzepunten zijn: het accepteren van repressie en afzien van activiteiten of het 
verwerpen van en weerstand bieden aan repressie (keuzepunt 1), kiezen uit 
weerstandsstrategieën (keuzepunt 2), kiezen uit tactieken en domeinen, zodat van 
activiteit gewisseld kan worden als strategie om repressie weerstand te bieden 
(keuzepunt 3). Dit hoofdstuk en het schematische pad in het kiezen van strategieën 
in reactie op repressie vormen het kader voor de volgende hoofdstukken.   

In hoofdstuk 3, waarin de focus op de keuzepunten één en twee ligt, zal ik mijn 
voorgestelde benadering op online-activisme toepassen en wil ik het online-activisme 
van de Iranian Green Movement (IGM) onder repressie verklaren. Dit hoofdstuk 
onderzoekt de door de IGM-activisten waargenomen online-repressie en hun reactie. 
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Ik formuleer drie dimensies in de waargenomen repressie, die in onderlinge interactie 
de keuze van activisten in hun reactie op repressie beïnvloeden: de relevantie; macro-
externe en micro-interne inschattingen van repressie. Al met al bevestigt dit dat 
aandacht voor individuele keuzes leidt tot een breder beeld van activisme onder 
repressie. Dit hoofdstuk onderscheidt vijf afzonderlijke strategieën om op repressie 
te reageren: (1) de-identificatie, (2) herzien van het netwerk, (3) omzeilen, (4) 
zelfcensuur (gelegitimeerd door wetgeving of regels), en (5) onopvallend actief zijn. 
Dit hoofdstuk werpt eveneens licht op hetgeen activisten beïnvloedt in de keuze 
tussen weerstand bieden aan repressie en het zich onthouden van activiteiten.  

In het vierde en vijfde hoofdstuk richt ik mij op de keuze van de IGM-aanhang tussen 
het online- en offline-domein enerzijds en verkiezings- en bewegingspolitiek 
anderzijds. 

Hoofstuk 4 biedt een overzicht over een periode van vier jaar (2009 – 2013) van 
online- en offline-activiteiten onder de IGM-aanhang, waarin de staat vergelijkbare 
– hoge – niveaus van repressie handhaafde. Dit toont aan dat, hoewel de intensiteit 
van politieke activiteiten varieerde in deze periode, het online- en offline-activisme 
hand-in-hand gingen. In contrast met het ‘negatieve erosie-effect’ van online 
participatie, toon ik juist aan, dat activisten, die aan online-activiteiten deelnemen, 
een grotere kans hebben eveneens te participeren in offline-activiteiten en vice versa. 
Ten tweede onderzoek ik welke factoren de IGM-aanhang aanzetten tot offline en 
online politieke participatie onder ernstige repressie. Ik stel vast dat de waargenomen 
repressie geen significant negatief effect heeft op betrokkenheid bij offline-
activiteiten. Bovendien tonen mijn resultaten aan, dat de individuele perceptie van de 
mogelijke opbrengst van belang is bij het oppakken van online-activiteiten, terwijl 
positieve emoties (gevoelens van hoop) een significante drive vormen om aan 
offline-activiteiten deel te gaan nemen. Daarmee laten mijn resultaten interessante 
verschillen in motivatie zien voor online- en offline-activisme. 

Hoofdstuk 5 werkt een andere individuele keuze uit: stemmen of boycotten van 
verkiezingen? Dit hoofdstuk onderzoekt de mechanismen achter de verschuiving van 
boycotten naar stemmen onder de IGM-aanhang in de 2013 Iraanse presidentiële 
verkiezingen. Het hoofdstuk toont aan dat overreding op het niveau van de 
basisbeweging leidde tot een wijdverspreide consensus over electorale deelname. De 
bevindingen tonen aan dat IGM-supporters, die besloten te gaan stemmen, anderen 
actiever aanmoedigden om hun voorbeeld te volgen dan dat zij het volgen van 
boycotters aanmoedigden. Het besluit om de boycot te verlaten, viel samen met een 
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waargenomen hogere inschatting van verkiezingen als middel om de Iraanse politiek 
te beïnvloeden.  

In hoofdstuk 6 formuleer ik reacties op repressie, die ik beschrijf als de keuze van 
een individu om zich, vanwege bedreigingen en mogelijke consequenties, van 
politieke activiteiten te onthouden, dan wel als een keuze voor inspanningen om 
repressie te weerstaan, oftewel het continueren van politieke activiteiten, ondanks 
mogelijke bedreigingen. Centraal staat de periode waarin een geleidelijke afname van 
de politieke participatie van de IGM-aanhang veranderde in een opmerkelijke 
toename in activisme in de nasleep van de 2013-verkiezingen (februari – juni 2013). 
Dit hoofdstuk onderzoekt wat de keuze van de aanhang in het reageren op repressie 
zou kunnen verklaren. De bevindingen suggereren dat, hoewel politieke participatie 
niet volledig vanuit waargenomen repressie kan worden verklaard, het besluit om 
zich al dan niet tegen repressie te verzetten, een voorname rol speelt in het verklaren 
van sommige vormen van politieke participatie, namelijk in de alledaagse vormen 
van verzet. Op zijn beurt is het besluit om wel of niet weerstand te bieden, beïnvloed 
door sociaalpsychologische factoren: de bevindingen laten zien dat de minder 
angstige IGM-aanhangers zich sterker benadeeld voelen en een lager niveau van 
repressie waarnemen dan andere aanhangers. Zij besluiten vaker om zich tegen 
repressie te verzetten door aan alledaagse vormen van verzet deel te nemen: 
verborgen activiteiten, die moeilijk door de staat zijn te controleren en te surveilleren. 
Dit impliceert dat aanhangers van een sociale beweging niet alleen het risico kunnen 
negeren en doorgaan met dezelfde activiteit, maar ook een andere vorm van politieke 
activiteit kunnen vinden, kiezen of bedenken om zich tegen repressie te verzetten. 
Dit hoofdstuk ondersteunt duidelijk de relevantie van het reageren op repressie voor 
ons begrip van politieke participatie in een situatie van ernstige repressie. Het duidt 
eveneens op bredere activiteiten onder repressie, namelijk alledaagse vormen van 
online- en offline verzet.  

 
 


