
J-*" l «J>J> U» U

C V I N - V E R G A D E R I N

(BVD-bijdrage)

ÏIP.. V. /

9 SEf , 1990

V A N 20 S E P

ex.nr.: /

T E M E E R 1990

INHOUD BLZ.

Rechts-extremisme

Politiek (gewelddadig) activisme
* internationale bijeenkomst in Nijmegen 1,2

Terrorisme
* PIRA 2,3

Suriname
* Gevolgen van de moord op hoofdinspecteur GOODING
* Het Jungle Commando (J.C.) in de knel

3,4
4

IRAK
* Irak en terreur als politiek instrument 4,5



RECHTS-EXTREMISHE

O/E-B-1 Vergeleken met de neo-nazistische Rudolf Hess-herdenking in het Duitse
Wunsiedel (18 augustus jl.) en de sterk nationalistisch getinte
IJzerbedevaart in het Belgische Diksmuide (25 augustus jl.) zou de
persconferentie van de extreem rechtse CP'86 en het Vlaams Blok
(7 augustus jl.) in Dordrecht nauwelijks het vermelden waard zijn
geweest ware het niet dat de loco-Burgemeester uit angst voor
ordeverstoringen de bijeenkomst verbood en daardoor tot voorpagina
nieuws maakte. De CP'86 maakte gretig gebruik van de massale aandacht
van de media om zich te afficheren als slachtoffer van discriminatie
door de overheid. Voor het Vlaams Blok, dat in België een niet te
verwaarlozen politieke invloed heeft, was de verontwaardiging over de
aanhouding van voorman Philip de WINTER groot, en vormde het Dordtse
incident het begin van een verinniging tussen CP'86 en Vlaams Blok. De
logistieke steun die het sterke Vlaams Blok aan CP'86 in het
vooruitzicht stelt zal de organisatorisch zwakke partij zeker geen

(.._ windeieren leggen. Om de publicitaire voordelen optimaal uit te buiten
kondigde CP'86 aan dat van Dordrecht een bedevaartsplaats gemaakt gaat
worden voor geestverwanten uit geheel Europa. Mocht dit plan
gerealiseerd worden, hetgeen overigens niet op korte termijn verwacht
hoeft te worden, dan is het reëel te veronderstellen dat het ook in
Nederland regelmatiger tot confrontaties tussen extreem-rechts en de
"tegenbeweging" zal komen. De Duitse ervaring leert overigens dat
gewelddadigheden bij dit soort manifestaties dikwijls ontstaan als de
"tegenbeweging" in een confrontatie met de politie een uitweg zoekt
voor z'n woede en frustratie. Punt van zorg is dat de CP'86 momenteel
een instroom kent van niet bepaald geweldschuwe jongeren die na het
uiteenvallen van het Jongerenfront Nederland een nieuw onderdak zoeken.

POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME

Internationale bijeenkomst in Nijmegen

B-l-O-E Van 7 tot 10 september kwamen in Nijmegen zo'n vijftig activisten uit
Nederland, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland,
Oostenrijk en Engeland bijeen. Het betrof vertegenwoordigers van
zogenaamde informatiepunten (in Duitsland spreekt men van Infoladen) in
de genoemde landen. Dergelijke informatiepunten hebben de gestalte van
alternatieve boekhandel en/of persbureau, en zijn voor een belangrijk
deel verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie binnen de
politiek activistische beweging .
Het was niet voor het eerst dat een dergelijke bijeenkomst plaatsvond.
Eerder waren er internationale vergaderingen in Bielefeld (augustus
1989), Kopenhagen (oktober 1989), Wenen (november 1989) en Offenbach
(april 1990).
Net als bij de vorige bijeenkomsten behoren de Nederlandse aanwezigen
in Nijmegen tot de anti-imperialistische stroming binnen De Beweging.
Met vergaderingen als deze trachten bepaalde activisten te komen tot
een internationale afstemming van thematiek.



Tot voor kort gebeurde dat vrijwel uitsluitend door informatie uit-
wisseling op ad hoc basis, sinds augustus heeft dit meer stroomlijn
gekregen: als een eerste tastbaar resultaat van de eerdere bijeen-
komsten verscheen in augustus het nulnummer van het blad "Clash". Het
is de bedoeling dat dit blad vier maal per jaar in zowel de Duitse als
de Engelse taal verschijnt in diverse Europese landen. Het blad wordt
vervaardigd in Duitsland. Als redactie adres staat vermeld de in
Amsterdam gevestigde boekhandel "Slagerzicht".
Het is de bedoeling dat dit blad de internationale solidariteit zal
bevorderen.
Internationale contacten zijn binnen de kring van anti-imperialisten
geen nieuw verschijnsel. Binnen die stroming was al geruime tijd sprake
van actie items die internationaal gezien overeenstemden. Als "Clash"
op grote schaal wordt verspreid en/of veelvuldig in andere bladen wordt
geciteerd, zal dit tot gevolg kunnen hebben dat er ook in bredere kring
meer sprake zal zijn van internationale afstemming van thematiek.

TERRORISME
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Inschatting huidige PIRA-dreiging

A-l-NA Onverkort blijft hoge dreiging m.b.t. PIRA-aanslagen op het continent
van Europa van kracht, zo kan uit beschikbare informatie worden gecon-
cludeerd.

( Voor de goede orde zij hierbij gesteld dat zoals altijd Britse belangen
(met name het Britse Rijnleger) target van aanslagen zullen zijn.
Technisch gezien is er bijvoorbeeld geen PIRA-dreiging ten opzichte van
de bij de komende rechtszaak tegen PIRA-leden in Roermond betrokken
magistratuur.

SURINAME

Gevolgen van de moord op hoofdinspecteur GOODING

B-Z-O/E Naar aanleiding van de nog onopgehelderde moord op de Surinaamse hoofd-
inspecteur van Politie GOODING, begin augustus, is niet alleen het
Surinaamse politiekorps in staking gegaan, maar heeft ook een
belangrijk deel van de politie-officieren de wijk genomen naar het
buitenland.
Een aantal van hen is van plan in ons land asiel aan te vragen of heeft
dat inmiddels gedaan.
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Voorts hebben de geplande besprekingen tussen alle bij de strijd in het
binnenland betrokken partijen en de regering door deze ontwikkelingen
geen doorgang gevonden.

Het Jungle Commando (J.C.) in de knel

De impasse in het vredesproces is door het Surinaams Nationaal Leger
(SNL) aangegrepen om met offensieve acties het operatiegebied van het
J.C. aanzienlijk in te perken.
Het J.C., in het besef door gebrek aan wapens en munitie geen weerstand^
te kunnen bieden aan de opmars van het SNL, heeft zich, na het eerdere
verlies van Moengo, moeten terugtrekken van het strategisch belangrijke
eiland Lange Tabbetje.
Alleen enkele posten in het binnenland en het verder naar het Zuiden in
de Marowijne gelegen Stoelmanseiland zouden nog in handen van het J.C.
zijn.

IRAK

Irak en terreur als politiek instrument

B/3/0-ZD-E In het BVD-maandbericht (juli - augustus 1990) werd geponeerd dat
terreur door Saddam HUSSEIN gebruikt kan worden om een wig te drijven
in de eensgezindheid van de landen, die het embargo van de veiligheids-
raad steunen, meer specifiek van de landen die hem daarbij in de regio
militair confronteren om het embargo kracht bij te zetten.



In de weken sinds 31 augustus is het wel duidelijk geworden, dat de
Iraakse president een sluw spel speelt. Telkens weer wordt getracht
door het vrijlaten van groepen gijzelaars van een bepaalde nationa-
liteit, het betrokken land te verleiden tot een lager niveau van stand-
vastigheid. Met dit spel haakt hij tegelijk in op de Arabische
traditie, immers tegen vrouwen en kinderen - het merendeel van de
vrijgelaten gijzelaars - voert men geen oorlog.
Dat bij de vrijlating de "gasten" onderworpen worden aan talloze
chicanes, helpt de reeds ruimschoots aanwezige spanning bij familie-
leden in het land van herkomst nog verder op te voeren. In feite is
hierbij reeds sprake van terreur en wel in bijzonder verfijnde vorm,
aangezien het geweld waarmee de "gasten" bedreigd worden om het poli-
tieke doel te bereiken, van hun vaderland zelf afkomstig zal zijn; zij
verblijven immers in de nabijheid van voor Irak vitale installaties.

Saddam HUSSEIN's aanbod van vrede aan Iran - oorspronkelijk slechts
bedoeld om de militaire druk aan de oostgrens te verlichten - heeft een
onverwacht dividend opgeleverd. De geestelijke leider van de
shi'itische Islam, president KHAMENEI van Iran, heeft de strijd tegen
de Amerikaanse aanwezigheid in Saudi Arabië tot Heilige Oorlog (Jihad)
verklaard. Alhoewel dit mogelijk van niet al te grote invloed zal zijn
op de gematigde koers van RAFSANJANI, kan de niet te onderschatten uit-
werking ervan op de dweperige, fanatieke j naar martelaarschap yërlapr
gende doórèneé:'ShiI i'è't 'in'de'1 straat',' mede 'de' 'terfeufbptie 'doen 1nf''! ' !' '
toenemen i' • •-'-1 ''"•'-: •1'?1
Kenmerkten'de éérste zeven maanden -é-an Üit: jaar' ̂ ïth Öoör iiên jgterejg'eld1
aanbod van - nauwelijks 'vëf'ifleefbare :-übéricntennovër"rëisDëwé^ïngèh
naar en in Europa van Hizbollahi met allen min of meer hetzelfde doel:
Joods/Israëlische, Amerikaanse en Britse, en Saudi Arabische belangen,
per 2 augustus hield deze berichtenstroom vrij abrupt op en werd er
verder eigenlijk slechts over reisbewegingen van Palestijnen gesproken,
hetgeen overigens ook in de voorgaande periode het geval was en waarbij
de Joods/Israëlische belangen een minder prominente rol speelden dan de
Amerikaanse, Britse, Saudi Arabische en Egyptische.

Hierin kan, nu volgens KHAMENEI de Verenigde Staten toch satanischer
blijken te zijn dan Saddam HUSSEIN, wel weer verandering komen, hetgeen
een niet onbelangrijk gevolg voor de Golfcrisis kan hebben. Tot nu toe
zou een uitgevoerde terreuractie immers onmiddellijk door de VS opgevat
zijn als een door Irak begonnen "shooting war" en met alle inmiddels in
het gebied aanwezige militaire macht zijn beantwoord. Als nu niet
alleen Irak, maar ook de radicalen in Iran de schuld van een eventuele
terreuractie kan worden aangewreven, is zo'n actie niet meer voldoende
aanleiding voor president BUSH om zijn strijdkrachten in te zetten in
een aanval op Irak. Voeg daarbij het ervaringsfeit dat terreuracties
tegen een land in een ander land onvermijdelijk leiden tot diepgaande
meningsverschillen en het zal duidelijk zijn, dat de inspanningen van
veiligheids- en inlichtingendiensten om het bestaan en de inhoud van
plannen voor terreuroperaties boven water te krijgen, zodat preventief
opgetreden kan worden, ondanks de betrekkelijke stilte in de Golf nog
niets aan intensiteit hebben ingeboet.
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