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BVD-bijdrage aan pt. 3 van de CVIN-agenda

l Pakistaanse raketproef

Recent zijn in de pers diverse artikelen verschenen waarin wordt gemeld dat Pakistan
een geslaagde raketproef heeft gehouden met een in eigen beheer ontwikkelde
middellange-afstandsraket. Het betreft de 'Ghauri'(1), ook wel aangeduid als Hatf-V,
met een reikwijdte van 1500 km en een lading van 700 kg. Naar verluidt, kan de
raket worden uitgerust met een nucleaire lading. De raket zou door A.Q. Khan zijn
ontwikkeld en de test zou zijn uitgevoerd in de buurt van Kahuta, de locatie waar het
'Khan Research Laboratories' is gevestigd. In de media zijn tevens beschuldigingen
(o.a. India) geuit dat China Pakistan zou hebben geassisteerd. Zowel China als
Pakistan hebben dit ontkend.

De Ghauri lijkt het Pakistaanse antwoord op de Indiase middellange-afstandsraketten
Agni en Prithvi. India zou medio 1997 mobiele Prithvi-raketten hebben opgesteld aan
de grens met Pakistan, waarvandaan het vrijwel alle steden in Pakistan zou kunnen
bereiken. De test bevestigt andermaal de aanhoudende wapenwedloop tussen India en
Pakistan. Vorige maand maakte de nieuwe Indiase regering in haar regerings-
programma bekend te zullen nagaan of India voor de nationale veiligheid kernwapens
nodig heeft. De ontwikkelingen op nucleair en raketgebied vormen een serieuze
bedreiging van de regionale stabiliteit en kan op termijn gevolgen hebben voor de
internationale veiligheid.

2 Ontbindingsvordering NVP CP'86

Het Parket Generaal te Den Haag is samen met de Officier van Justitie, mr. T.
Molhoek, belast met de vordering tot ontbinding krachtens art. 20 BW (boek 2) van de
NVP CP'86. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een toezegging die de minister
van justitie heeft gedaan aan de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken/Justitie
ultimo 1997. Desgevraagd helpt de BVD binnen het kader van zijn wettelijke
mogelijkheden mee aan het onderzoek wat hieraan ten grondslag ligt. Overigens, zo
deze ontbinding een succesvol verloop zal kennen, hetgeen bepaald niet bij voorbaat
vast staat, zal de dan bereikte situatie nauwelijks afwijken van de feitelijke situatie: de
NVP CP'86 is immers op sterven na dood.

(1) De Ghauri raket is vernoemd naar de moslim strijder Shahbuddin Ghauri die in de twaalfde eeuw de
Indiase Hindu leider Prithvi Raj versloeg.



Nr. 2323707-45

C

3 PKK; defectie van Semdin Sakik

Op 13 maart 1998 liep Semdin Sakik, een van de meer bekende guerrilla-leiders bij
de PKK, over naar de aan de kant van de Turken vechtende Koerdisch Democratische
Partij, de KDP.
Sakik was degene die het eerste staakt-het-vuren van de PKK (eenzijdig uitgeroepen)
in 1993 beëindigde door 33 Turkse soldaten in een hinderlaag te lokken en dood te
schieten.
Ongeveer anderhalfjaar geleden werd SAKIK door PKK-leider Ocalan naar het
Amanos-gebergte gestuurd om de Turken te bevechten. Toen Sakik deze opdracht niet
tot een goed einde bracht, raakte hij in onmin met Ocalan die hem er van
beschuldigde de guerrilla niet meer serieus te nemen. Uiteindelijk werd Sakik van zijn
taken ontheven en ondergebracht bij Cemil Bayik, een guerrilla-leider in noord-Irak.
Vanuit die positie defecteerde hij.

Tijdens zijn verblijf bij de KDP publiceerde Sakik een verklaring waarin hij aangaf
geen verrader te zijn en de strijd voor de bevrijding van Koerdistan voort te willen
zetten, maar dan zonder de zich zelf verheerlijkende Ocalan.
De Turkse pers maakte van de zaak een groot spektakel en maakte ten onrechte
melding van het overlopen van Cemil Bayik en nog enkele vooraanstaande PKK'ers,
daarmee tevens het definitieve einde van de PKK aankondigend.

Rond 12 april van dit jaar werd Sakik door het Turkse leger gekidnapt toen hij in
noord-Irak vervoerd werd naar een veiliger plaats.
Zolang hij in Turkse handen is, zal Sakik voor de PKK-aanhanger s een verrader zijn.
Zijn eventuele executie promoveert hem ongetwijfeld alsnog tot held.
De uiteindelijke uitwerking van de gebeurtenissen rond Sakik op de PKK-leiding
wordt met enige zorg afgewacht.
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