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Dreiginginschatting operaties Nederlandse krijgsmacht

IRAK

(SC) In februari 2006 deden zich 1873 aanslagen voor in Irak, een stijging van 11% ten opzichte van
januari (1683). In Bagdad werden in totaal 789 aanslagen gepleegd ten opzichte van 496 in de voor-
afgaande maand; een stijging van 59%. Het gemiddelde aantal aanslagen per dag steeg in Irak met
24% van 54 aanslagen naar 67. In Bagdad steeg het gemiddelde met 75% van 16 naar 28 aanslagen
per dag. De stijging van het aantal geweldsincidenten dient met name te worden toegeschreven aan
het intersektarische geweld als gevolg van de aanslag op de 'Gouden Moskee' te Samarra op 22 fe-
bruari jongstleden. Het intersektarische geweld vond juist plaats in een periode waarin het geweld was
afgenomen, na vier eerdere weken van steeds toenemend geweld.

(SC) Het intersektarische geweld in Bagdad speelt het verzet in de kaart. Al langere tijd wordt getracht
de shi'ietische- en sunnietische bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen. De Iraakse overheid en
leiders van politieke en religieuze groeperingen zijn er desondanks in geslaagd hun achterban tot
kalmte en terughoudendheid te bewegen.

(SC) Hoewel de afgelopen dagen het geweld tegen burgers in Bagdad weer is gedaald en het inter-
sektarisch geweld is afgenomen, zijn de in Bagdad ontplooide Iraqi Security Forces (ISF) een 'dank-
baar' doelwit gebleken voor het verzet. Het aantal aanvallen op ISF-doelen is dan ook fors toegeno-
men. Het ligt in de lijn der verwachting dat het verzet de druk op de ISF, maar ook de Multi National
Forces in Iraq (MNF-I), zal handhaven. Bovendien zal het verzet blijven pogen de shiletische en sun-
nietische bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten om het (politieke) wederopbouwproces te ver-
storen.

BALKAN

(SG) In het verleden is op de Balkan vooral Bosnië-Herzegovina een permissieve omgeving gebleken
voor organisaties die sympathiseren met onder meer het al-Qa'ida netwerk. Er zijn aanwijzingen dat
dit land, waar Nederlands militair personeel is gestationeerd bij met name EUFOR en de European
Union Police Mission (EUPM), nog steeds als een zogenaamde safe haven fungeert voor mogelijke
terroristen. Deze aanwijzingen werden eind 2005 onderstreept door de arrestatie in Bosnië-
Herzegovina van een aantal autochtone moslims, die in het bezit waren van onder meer explosieven.
Deze aanhouding is illustratief voor de aanname dat zich in het land aan al-Qa'ida gelieerde sleeper
cells bevinden.

(SG) In het geval van terroristische acties op de Balkan, worden burgers en locaties die geassocieerd
worden met Nederland en andere landen die deelnemen aan de strijd tegen het Internationaal terro-
risme als mogelijk doelwit gezien. De terroristische dreiging in Bosnië-Herzegovina en Kosovo, waar
Nederlandse militairen werkzaam zijn op het hoofdkwartier van KFOR en bij de European Union Mo-
nitor Mission (EUMM), wordt echter tot dusverre als laag tot gemiddeld ingeschaald. Hoewel met aan-
slagen voortdurend rekening dient te worden gehouden, is er op basis van de huidige informatie geen
sprake van een concrete terroristische dreiging. Wel worden zowel in Bosnië-Herzegovina als in
Kosovo internationale civiele en militaire locaties continue door verdachte elementen geobserveerd.
Relatief kleinschalige (bom)incidenten komen regelmatig voor in met name Sarajevo en omgeving,
waarbij de IG tot dusver geen (direct) doelwit is geweest. Over het algemeen houden dergelijke ge-
beurtenissen verband met (interne conflicten binnen) de georganiseerde misdaad.

(SC) In Bosnië-Herzegovina wordt door de Internationale Gemeenschap (IG) veel nadruk gelegd op
de onvoorwaardelijke medewerking van de verschillende lokale autoriteiten bij de aanhouding van
personen die worden verdacht van oorlogsmisdaden (Persons Indlcted For War Crimes - PIFWCs).
Volgens diverse bronnen zouden de nog resterende PIFWCs, onder wie de voormalige Bosnisch-
Servische president Karadzic en diens legerleider Mladic, beschermd worden door (Bosnisch-) Servi-

Paglna 1/2



Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Afdeling Analyse & Rapportage

sche netwerken. Mocht het tot een aanhouding komen van Mladic en/of Karadzic, dan zal dit naar
verwachting niet leiden tot grootschalige ongeregeldheden. De aard van dergelijke protestacties zal
vermoedelijk mede afhangen van de omstandigheden waaronder betrokken PIFWC wordt gearres-
teerd.

(SC) In de onder internationaal bestuur gestelde Servische provincie Kosovo vormen politieke beroe-
ring en inter-etnische spanningen de grootste bedreigingen voor de stabiliteit. De statusonderhande-
lingen over Kosovo zijn inmiddels begonnen. Verwacht wordt dat uitstel van of stagnatie in het onder-
handelingsproces inzake de onafhankelijkheid van Kosovo zal leiden tot een toename van (tegen de
IG gerichte) incidenten vanuit etnisch-Albanese hoek.

(SC) De aanwezigheid in Kosovo van gewapende paramilitaire structuren, vaak gelieerd aan nationa-
listische politieke partijen, blijft in zijn algemeenheid een punt van zorg. (Bom)aanslagen en plotseling
ingerichte illegale controleposten door (paramilitaire) parallelle structuren vormen een voortdurende
bedreiging voor de nog immer fragiele veiligheidssituatie. De kans op nieuwe geweldsuitbarstingen in
Kosovo blijft al met al onverminderd hoog.

AFGHANISTAN
!

(SG) De veiligheidssituatie in Afghanistan wordt sinds enige tijd gekenmerkt door een hoog aantal
zelfmoordaanslagen en door aanslagen met Improvised Exp/os/Ve Devices (lEDs). Daarnaast vinden
In het zuiden, zuidoosten en oosten nog steeds gevechten plaats tussen Anti Coalition Militia (ACM)
en Coalitie-eenheden. De onrust naar aanleiding van de 'Mohammed-cartoons' lijkt weg te ebben.

(SG) In de provincie Kandahar doen zich veel incidenten voor, vooral rond Kandahar-stad. Ook in
Uruzgan hebben zich in de afgelopen maand opnieuw veel incidenten voorgedaan, waarbij duidelijk Is
dat de ACM in de gehele provincie actief zijn en enkele districten, met name in het westen van de
provincie, feitelijk domineren. De in de provincie aanwezige coalitie-eenheden worden op zeer uit-
eenlopende locaties aangevallen met Klein Kaliber Wapens (KKW) en Pocket Propelled Grenades
(RPGs). Regelmatig worden kolonnes getroffen door aanslagen met Improvised Explosive Devices
(IED). Daarnaast bestaat in Uruzgan een grote kans op aanvallen die zijn gericht op de lange aan-
voerroutes vanuit Kabul en Kandahar. Door deze logistieke lijnen aan te grijpen, proberen de ACM het
voortzettingsvermogen van de in Uruzgan gelegerde CF-eenheden te ondermijnen.

(SC) De situatie in en rond Kabul is gedurende de afgelopen maand niet wezenlijk gewijzigd. Het risi-
co van beschieting met raketten uit noordoostelijke en zuidoostelijke richting blijft aanwezig. Ook wor-
den nog altijd pogingen ondernomen ISAF-voertuigen aan te vallen met behulp van lEDs, die langs de

/*7" weg worden ingegraven en van afstand tot ontploffing worden gebracht. Het risico op ontvoering van
burgermedewerkers van internationale organisaties en NGO's blijft aanwezig, evenals de mogelijkheid
van zelfmoordaanslagen. Hoewel regelmatig acties worden verijdeld, toont onder meer de zelfmoord-
aanslag van 12 maart jl. op minister Mujadeddi aan dat uiterste waakzaamheid geboden blijft.

(SG) In Baghlan blijft de dreiging in hoofdzaak bestaan uit de inzet van lEDs langs de doorgaande
wegen. Vooral de route tussen Pul-e Khumri en Kunduz heeft inmiddels een flink aantal IED-
aanslagen opgeleverd, waarbij de Afghaanse politie en het Nederlandse PRT de twee belangrijkste
doelen vormden. Naar verwachting blijft deze dreiging ook in de nabije toekomst aanwezig, vooral nu
weerstand tegen de provinciegouverneur is gerezen en verschillende groepen in een belangenstrijd
zijn verwikkeld rond diens eventuele opvolging.

(SG) In Afghanistan moet in alle inzetgebieden voortdurend rekening worden gehouden met voortzet-
ting van het geweld, zoals door aanslagen met lEDs en raketbeschietingen. Vliegtuigen en helikopters
dienen rekening te houden met de mogelijkheid van vijandelijke inzet van KKW. Ook de aanwezigheid
van luchtafweersystemen en Man Portable Air Defence Systems (MANPADS) blijft reden voor waak-
zaamheid.
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