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Bosnië-Herzegovina
In het verleden is Bosnië-Herzegovina een tolerante omgeving gebleken voor extremistische
groeperingen en (niet-gouvernementeie) organisaties die sympathiseren met onder meer het al-Qa'ida
netwerk. Tot op heden hebben echter geen aanslagen of andere tegen SFOR gerichte gewelddadige
acties plaatsgevonden. De terroristische dreiging in Bosnië Herzegovina wordt momentee! als
laag/gemiddeld ingeschat. Door ontwikkelingen op de Balkan (zoals de aanhouding van prominente
vermeende oorlogsmisdadigers, de zgn. PIFWC's) of elders ter wereld, met name in het Midden-
Oosten, zou de dreiging weer kunnen oplopen. In geval van terroristische acties zal de Amerikaanse
presentie als primair doel worden gezien.

Onlangs heeft MNB N(orth) gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen gericht tegen SFOR-doelen. De
eerste dreiging bevatte geen concrete aanwijzingen en behelsde niet meer dan een algemene
waarschuwing van de Amerikaanse autoriteiten om alert te blijven voor mogelijke gewelddadige
activiteiten van Moslimextremi;

Afghanistan
De belangrijkste destabiliserende factor in Afghanistan zijn de Opposing Militant Forces (OMF),
bestaande uit strijders van de HiG, Taliban en al-Qai'da

Ondanks aanhoudende inspanningen in het kader van Operation Enduring Freedom (OEF) deze OMF
te bestrijden, blijven deze, met name in het oosten, zuidoosten en zuiden van Afghanistan, actief. De
afgelopen 2-3 maanden is sprake geweest van een duidelijke toename van deze activiteiten. Het
gebrek aan tegenstand in het grensgebied van Pakistan speelt daarbij ook een rol. Zeer waarschijnlijk
zijn regionale overheden en delen van het militaire en veiligheidsapparaat van Pakistan betrokken bij
steunverlening. De recente activiteiten van het Pakistaanse leger in deze grensgebieden hebben de
effectiviteit van de OMF maar in beperkte mate aangetast. Ook lijkt in deze grensgebieden de steun
onder de lokale bevolking voor de OMF recentelijk te zijn toegenomen.

De algehele veiligheidssituatie in Afghanistan blijft onzeker en gespannen. De dreiging van
terroristische aanslagen blijft onverminderd hoog. In de aanloop naar de Constitutionele Loya Jirga
(december 2003) en rond de huidige Ramadan-periode is het aantal dreigingswaarschuwingen sterk
toegenomen. Dit heeft echter nog niet geleid tot een wijziging van het norrnbeeld (dreiging blijft hoog)
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Israël/UNTSO
De algehele veiligheidssituatie in Israël blijft onrustig. De kans op incidentele terreuraanslagen blijft
bestaan en zorgt onder de bevolking altijd voor een overal aanwezige waakzaamheid. De dreiging op
het deelgebied terrorisme wordt als middelhoog beoordeeld. Er zijn geen indicaties van een expliciet
tegen Nederlandse belangen, c.q. Nederlandse UNTSO-waarnemers gerichte dreiging.

Moldavië
Voor terroristische groeperingen en rebellenbewegingen vormt de deelrepubliek Trans-Dnjestrië, waar
de corruptie en criminaliteit een ongekende omvang hebben aangenomen een interessant doelwit,
met name voor wapensmokkel. Concrete aanwijzingen voor een terroristische dreiging zijn er niet.

Nederlandse Antillen en Aruba
De dreiging op het gebied van subversie, sabotage en terrorisme tegen Nederlandse en Amerikaanse
militairen wordt vooralsnog als laag ingeschat. Ook al zijn op de eilanden veel illegale Arabieren
aanwezig en zou er sprake zijn van diverse connecties met terroristische organisaties, dan nog zijn er
geen aanwijzingen dat aanslagen worden gepland.

Bedreigingen door criminelen aan het adres van militairen var
slechts zelden voor.
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