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OVERZICHT NOORB-IERSE TERJRORISTISCHE GROEPERINGEN

1.

Nederland neemt sinds jaar en dag een vooraanstaande plaats in waar het gaat om
procurement en andere praktijken van de verschillende Noord-Ierse terroristische
groeperingen. Omdat het aantal groeperingen groeit en soms gezamenlijk optreedt,
is een kort overzicht van namen en afkortingen gewenst. Dit treft u onderstaand aan.

2. Republikeinse (nationalistische, katholieke) groeperingen

Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw zijn de republikeinse belangen - gevraagd of
ongevraagd - behartigd door de Irish Republican Army (IRA).

In 1970 onstond er een tweedeling in enerzijds de Official IRA (OIRA, met als
politieke vleugel de Official Sinn Féin) en anderzijds de heden als meest
vooraanstaande, ook eenvoudig als IRA aangeduide, groepering Provisional IRA
(PIRA) met de (Provisional) Sinn Féin van Gerry Adams en Martin McGuinness.

De Official IRA ontwikkelde zich spoedig tot de op politiek gebied actieve Irish
Republican Socialist Party (IRSP) en de militante People's Liberation Army. Deze
splitste zich al even snel in de ook nu nog (deels crimineel) actieve Irish National
Liberation Army (INLA) en de bijna alleen crimineel actief geweest zijnde, ook in
Nederland (Amsterdam) bekende en in 1993 feitelijk opgeheven, Irish People's
Liberation Organisation (IPLO).

In 1986 scheidde zich een aantal personen van de Provisionals af en vormde vervolgens
de Republican Sinn Féin, die al gauw een militante tak kreeg in de vorm van de
Continuity IRA. Deze onder leiding van Ruairi o'Bradaigh staande groepering heeft
als enige het Vredesakkoord van Goede Vrijdag 1998 niet ondertekend.

In 1997 kwam het tot een (voorlopig laatste?) afscheiding, toen dissidenten van de
PIRA onder leiding van Mickey McKevitt, ex-quartennaster en zwager van
hongerstaker/martelaar Bobby Sands, verder gingen als Real IRA. Haai' politieke
gezicht is getooid met het opschrift 32 County Sovereignty Movement.

Bij sommige acties heeft de Real IRA gezelschap gekregen van dissidente leden van
zowel INLA als CIRA. In dat geval treedt men naar buiten als True IRA.

3. Loyalistische (unionistische, protestantse) groeperingen

De republikeinen hebben van meet af aan tegenstand ondervonden van de hieronder te
noemen loyalistische groeperingen, die wat minder politiek en wat meer gewelddadig
ageren. Zo worden katholieken, ook niet-republikeinse, afgeslacht om de
doodeenvoudige reden dat zij katholiek zijn. De loyalisten hebben doorgaans de
activiteiten (ook criminele) onderling verdeeld maar soms is ook hier een vorm van
samenwerking.
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De Ulster Defeiïce Associaliosi (UBA) heeft tot voor kort haai- acties uitgevoerd door
toedoen of onder de naam van Ulster Freedom Fighters (l)FF). Meer recent werd ook
gebruik gemaakt van de geuzennaam Protestant Defenders.

Met name het Ulster Voïunteer Force (UVF) staat bekend om haar willekeurig
afschieten van katholieken. Het UVF was tevens de peetvader, zo niet de vader, van de
zogenaamde Red Hand Commandos, die dood en verderf zaaiden.

Een andere - minstens zo wrede - groep afgescheiden terroristen treedt sinds enige jaren
naar voren onder de naam Loyalist Voïunteer Force (LVF).
Andere splinters zijn de Orange Volunteers, die direct te linken zijn aan de
oranjemarsen in Drumcree, en de meer recent opduikende Red Hand Defenders.

Tenslotte, ook bij de loyalisten hebben we in de laatste jaren enkele gevallen van
gezamenlijk optreden gezien. Het betrof hier een los-vaste verbinding van UDA, UVF
en Red Hand Commandos, die zich verenigden als Combined Loyalist Military
Command (CLMC).
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