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TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
========== Week 38/88

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

1. R.A.F.-aanslag op staatssecretaris TIETMEYER

2. Ontwikkelingen in het Knipselkrant-kollektief
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Dit rapport bestaat uit 3 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
a..»..»» Week 39/88

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

'Groep ROEMERSMA"
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NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

P.I.R.A.

PALESTIJNS TERRORISME INTERNATIONAAL
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P.L.0.-KANTOOR IN NEDERLAND

MINDERHEDEN

MOLUKKERS

Mogelijk nieuw Moluks politiek adviesbureau
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TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
•- week 40/88

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

Mislukte aanslag op Heererna-vestiglog in België

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 oktober hebben onbekenden ge-
tracht brand te stichten op het woon/kantooradres van Hugo Jan HEEREMA
in het Belgische Essen. H.J. HEEREMA is een van de directeuren van het
off-shore bedrijf Heererna, dat momenteel in het nieuws is vanwege het
omstreden ontslag van 900 Spaanse werknemers*

Bij de aanslag hadden de daders een ruit ingegooid en een brandbom,
volgens het zogenaamde "nieuwe Bluf-procede", geplaatst. De bom werd
voortijdig ontdekt. Op 4 oktober kwam bij het actieblad N.N. en bij het
A.N.P. een in Utrecht geposte claimbrief binnen. Hierin werd door het
Kommando Ge komt Er Niet Door uiteengezet op welke wijze de multinatio-
nal Heerema omgaat met haar werknemers (goedkope arbeidskrachten,
slechte veiligheidsvoorzieningen). In de brief wordt ook ingegaan op
het SS-verleden van de stichter van het bedrijf, P.S. HEEREMA.

PALESTIJNS TERRORISME INTERNATIONAAL
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LIBISCHE AANGELEGENHEDEN

SIKHS

International Sikh Youth Federation (I.S.Y.F.) In Nederland stuurloos

Reeds geruime tijd zijn er moeilijkheden rondom de persoon van Bhupin-
der SINGH (voorzitter I.S.Y.F.) en de rol die de I.S.Y.F. speelt in de
Sikh-tempel in Amsterdam.
De moeilijkheden zijn ontstaan nadat een hogepriester, na een langdurig
verblijf in een gevangenis in de Punjab, vrijkwam. Na zijn vrijlating
ventileerde deze hogepriester een aantal gewijzigde gedachten ten aan-
zien van de Sikh-problematiek waardoor hij het vertrouwen van een aan-
zienlijk aantal Sikhs verloor. Bhupinder SINGH en daarmee de I.S.Y.F.
in Nederland, waren volgelingen van eerdergenoemde hogepriester. Een
aantal opposanten van Bhupinder SINGH zag hun kans schoon om deze zaak
in eigen voordeel uit te buiten. De hierop volgende machtsstrijd heeft
er uiteindelijk in geresulteerd dat zowel de voorzitter als de vice-
voorzitter van de I.S.Y.F. (Karnail SINGH) zich uit de organisatie heb-
ben teruggetrokken. In de tempel in Amsterdam wordt op de politiek
geïnteresseerde Sikhs door opposanten van Bhupinder SINGH druk uitge-
oefend om zich aan te sluiten bij het Panthic-comite, een afsplitsing
van de organisatie Babbar Khalsa in Canada.
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KOERDEN

2. De moord op PALME wederom opgelost

De meeste oplossingen voor de moord op PALME, waarbij Roerden als da-
ders genoemd worden, verschijnen in Turkse kranten en kunnen bedoeld
zijn om stemming te maken tegen Koerden.
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Dit rapport bestaat uit 2 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
41/88

ARABISCH TERRORISME INTERNATIONAAL

Pogingen tot brandstichting in Algerijnse vertegenwoordigingen in
Parijs en Londen"

Brandstichting bij de entree van het Algerijnse Consulaat in Londen op
10 oktober j.l. heeft aanzienlijke schade veroorzaakt. Bij het Alge-
rijnse Consulaat in Vitry, nabij Parijs, werd eveneens een poging tot
brandstichting ondernomen.
Belde aanslagen staan naar alle waarschijnlijkheid in verband met de
golf van geweld die de afgelopen weken over Algerije raasde. De op-
stand, in eerste instantie veroorzaakt door de slechte economische si-
tuatie van het land, werd onmiddellijk aangegrepen door
fundamentalistische elementen, een tendens die ook in andere Noordafri-
kaanse staten werd geconstateerd. Of de daders van de brandstichtingen
in fundamentalistische kringen moeten worden gezocht of in de kringen
van de buiten Algerije verblijvende opposanten van het regiem is nog
onbekend.

KOERDEN
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MINDERHEDEN

TURKEN

Activiteiten rond staatsbezoek Turkse president aan B.R.D»
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Dit rapport bestaat uit l blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
42/88

PALESTIJNS TERRORISME INTERNATIONAAL

Het PFLP-GC, dat zich in 1968 onder leiding van Ahmed JIBRIL
heeft afgesplitst van het PFLP, opereert sinds 1983 vanuit Da-
mascus en maakt deel uit van het aan Syrië gelieerde "Palesti-
nian National Salvation Front". In tegenstelling tot het PFLP
keerde het PFLP-GC in 1987 niet terug in het PLO-kamp van Yas-
sir ARAFAT. De organisatie kan worden beschouwd als een mario-
net van het regime in Syrië dat bulten spel staat bij het in-
ternationale overleg inzake het Palestijnse vraagstuk.

Op 20 september vond er een aanslag plaats op de Westduitse
staatssecretaris van Financien, Dhr. H. TIETMEYER. De aanslag
werd opgeëist door een RAF-commando onder de naam "Kommando
Khaled Akar". Khaled AKAR wordt beschouwd als een "martelaar"
binnen het PFLP-GC. Hij kwam in november 1987 om het leven bij
een aanval op een Israëlisch legerkamp, waarbij gebruik werd
gemaakt van hanggliders. Het feit dat de RAF zijn naam ge-
bruikte bij de claim van een van haar acties, duidt op contac-
ten tussen belde organisaties in de Bondsrepubliek.

PFLP-GC - Popular Front for the Liberation of Palestine
General Command
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TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
week 43/88

LINKS-EXTREHISTISCH TERRORISME

1. Paul HOUSSAULT/Hans ALDERKAMP/Knipselkrant

De laatste vier weken zijn er veel ontwikkelingen geweest rondom Paul
MOUSSAÜLT en zijn Knipselkrant.

1. In het oktobernummer van de Knipselkrant besteedt MOQSSAULT feite-
lijk voor het eerst ruime aandacht aan de aanhouding van Hans ALDER-
KAMP in de B.R.D. op 25 mei. ALDERKAMP blijkt half juni (naar alle
waarschijnlijkheid via zijn advocaat Dieter ADLER) aan MOUSSAULT ge-
meld te hebben hoe de arrestatie in zijn werk is gegaan en welke za-
ken er bij hem aangetroffen zijn.

Ondertussen lijkt MOUSSAUIiT zijn blik volledig op Amsterdam gericht
te hebben.
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2. Samenwerkingsverklaring R.A.F.(B.R.D.)"Rode Brigades/P.C.C. (Italië).
september 1988

"De sprong naar de politiek van een front is voor de revolutionaire
krachten noodzakelijk en mogelijk om de confrontatie tot een adequate
scherpte te brengen", aldus de aanvang van de op september 1988 geda-
teerde samenwerkingsverklaring R.A.F.-Rode Brigades/P.C.C.

De vorming van een Westeuropees anti-imperialis-
tisch front dient te geschieden onder veronachtzaming van politiek
ideologische tegenstellingen; de basis voor de vorming van het front is
vooral actie-gericht en moet gevonden worden in de strijd tegen het im-
perialisme in de praktijk.
Het gemeenschappelijk offensief van bet anti-imperialistisch samenwer-
kingsverband tegen de politieke, economische en militaire eenwording
van Europa is gericht op verzwakking van het imperialistisch systeem
teneinde een totale politieke crisis te veroorzaken.
In het bijzonder worden in de verklaring in dit verband genoemd:
- "de integratie van de Vesteuropese economische en monetaire politiek,
die, in een lijn met de politiek van de Verenigde Staten en Japan,
over de rug van de bevolking in de metropolen en de bevolking in de
Derde Wereld de winsten en macht van blanken en multinationals veilig
stelt;

- de politiek van het gezamenlijke West-Europa ter versterking van het
imperialistisch systeem: actueel is de interventie in het Midden-Oos-
ten ter stabilisatie van deze regio over de rug van het Palestijnse
en Libanese Volk."
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TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
========== week 44/88

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

PALESTIJNEN IN NEDERLAND
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IRAAKSE AANGELEGENHEDEN

KOERDEN

TAMILS

Tamils in en uit Nederland

Ontmoedigd door het beleid van de Nederlandse overheid zijn veel Tamils
de laatste tijd uit Nederland vertrokken naar Canada, de Verenigde Sta-
ten of Brazilië. Veel Tamils hebben daarbij geprofiteerd van de lage
prijzen van valse of vervalste Nederlandse paspoorten die in de oprui-
ming zijn wegens het aangekondigde nieuwe Nederlandse paspoort. Het
aantal Tamils in Nederland is het afgelopen jaar teruggelopen van 1.200
tot circa 700.
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De vele afwijzingen van asielaanvragers hebben wel geleid tot span-
ningen onder de Tamils in ons land, de kans wordt echter klein geacht
dat deze spanningen tot georganiseerde acties van Tamils zullen leiden.
Vel moet rekening gehouden worden met protesten van de zijde van vluch-
telingenorganisaties en sympathiecomité's.

MINDERHEDEN

SURINAMERS

Sluiting kantoor Raad voor de Bevrijding van Suriname

Begin oktober 1988 werd het kantoor van de Raad voor de Bevrijding van
Suriname te Rotterdam gesloten.
Voorzitter van de Raad, TJON A KIET, besloot hiertoe nadat duidelijk
werd dat de financiële situatie binnen de Raad sedert de verkiezingen
van november 1987 snel bergafwaarts ging.
Voordien konden kosten nog gedekt worden uit vrijwillige bijdragen van
particulieren, erna ontving men nauwelijks meer giften. De Raad legt
dit uit als een kennelijk vertrouwen van de Surinamers in Nederland in
de politieke ontwikkelingen in Suriname.
De Raad zelf heeft nog steeds grote bezwaren tegen de huidige situatie,
alsmede tegen de nieuwe Grondwet, regeringsverklaring en de houding van
de regering ten opzichte van het leger. Zij is echter van oordeel dat
het volk middels de algemene verkiezingen zelf, vrijwillig, gekozen
heeft voor deze nieuwe situatie en acht het niet haar taak tegen een
wettig gekozen regering verzet te bieden.
Eventuele oppositie moet haars inziens in Suriname zelf, via daartoe
bestaande politieke kanalen, georganiseerd worden.

De inventaris van het pand zal verkocht worden in de verwachting dat
uit de opbrengst een groot gedeelte van de schulden betaald zal kunnen
worden.
Dit betekent overigens niet, dat de Raad haar activiteiten geheel zal
stopzetten. Hen zal de ontwikkelingen in Suriname op de voet blijven
volgen en bovendien aandacht blijven schenken aan de in ons land ver-
blijvende politieke vluchtelingen.
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Dit rapport bestaat uit 2 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
week 45/88

LUIKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

1. Contact A.P.A.P.C.-De Zwarte via Frontline Info

Op 27 oktober 1988 hebben de vier C.C.C.-gevangenen in België hun
hongerstaking beëindigd nadat hun eisen ingewilligd varen. Bij hun
eisenpakket ging het vooral om het opheffen van het isolement, waarin
zij zich bevonden (toestemming om te telefoneren, bezoekrecht van niet-
familieleden, ruimere en minder gecontroleerde correspondentiemogelijk-
heden etc.).
Een verklaring van A.P.A.P.C., het ondersteuningscomité van de
C.C.C.-gevangenen, terzake het beëindigen van de hongerstaking was
afgedrukt in het Nederlandse actieblad De Zwarte nummer 114. Opvallend
was dat Frontline Info, getuige de ondertekening van de verklaring, als
intermediair is opgetreden tussen A.P.A.P.C. en De Zwarte.

2. Discussiebijdrage, n.a.w. uit "RARA-krinc". in De Zwarte

In de recent verschenen Zwarte (nummer 114) was een artikel opgenomen,
dat, aldus de aanhef van bet stuk, geschreven is naar aanleiding van de
discussie die het laatste jaar binnen de Beweging gevoerd wordt als
vervolg op het congres "Solidariteit en Verzet" in oktober vorig jaar.
Het artikel is zeer waarschijnlijk afkomstig uit de RARA-kerngroep (Re-
ne ROEMERSMA, , , ) c.q. de kring
daar direct omheen. Het artikel is gematigd van toonzetting in die zin
dat anti-imperialisme niet als alleen-zaligmakend wordt gepresenteerd.
Ook binnen "RARA-kring" is men zich immers bewust van de kritiek vanuit
grote delen van de Beweging dat het anti-imperialisme een te vage, "ge-
voelsarme", alles overkoepelende ideologie is.
Het artikel is dan ook geschreven vanuit twee invalshoeken. Uiteraard
wordt de anti-imperialistische ideologie niet verloochend, er is echter
ook oog voor de mobilisatiekracht binnen de Beweging vanuit de tradi-
tionele factoren (persoonlijke emotie, sociaal gedrag, etc.).
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SIKBS
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Dit rapport bestaat uit 3 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
========== week 46/88

LUIKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

1. Rood Revolutionair Front

Van de drie activisten, die terzake activiteiten in het kader van het
Rood Revolutionair Front (R.R.F.) begin 1987 werden veroordeeld tot ge-
vangenisstraffen zijn er inmiddels twee vrijgekomen, te weten
op 10 juni 1988 en op 28 augustus 1988. De derde, , zal op
12 deceaber 1988 vrijkomen. Dat dit drietal opnieuw gewelddadig actief
zal worden, wordt niet verwacht.
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MINDERHEDEN

SURINAMERS

TURKEN

Opleving Turkse activiteiten

De afgelopen week is er sprake geveest van een opleving van activitei-
ten van diverse Turkse linkse groeperingen in heel Nederland. Door mid-
del van een aantal demonstraties en het aanbieden van een petitie bij
het Ministerie van Justitie, trachtte men het ongenoegen te uiten over
het Turkse regime in het algemeen en het Turkse beleid ten aanzien van
politieke gevangenen in het bijzonder. Aan de diverse activiteiten werd
deelgenomen door leden en sympathisanten van Turkse organisaties uit
het hele land.

Na een week van actievoeren kon de volgende balans worden opgemaakt.

- Op woensdag 16 november werd te Den Haag door een groep Turken een
petitie aangeboden bij het Ministerie van Justitie. Het initiatief
hiertoe zou zijn genomen door het zogenaamde "Comité Solidariteit met
de Politieke Gevangenen in Turkije."
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In dit comité, dat zich inzet voor een betere behandeling van Turk-
se en Koerdische politieke gevangenen in Turkije, zijn in ons land
actieve Turkse linkse organisaties als T.K.P./M.L., Dev Yol en
T.D.K.P. vertegenwoordigd.

Ditzelfde comité organiseerde op donderdag 17 november in Rotterdam
een demonstratie tegen het Turkse regime en het aldaar gevoerde be-
leid ten aanzien van politieke gevangenen, waaraan zo'n 40 personen
deelnamen.

Op vrijdagmiddag 18 november werd in Amsterdam door een groep van
acht Turken een bezetting van het Turks Verkeersbureau uitgevoerd,
terwijl voor het pand door enkele tientallen anderen werd gedemon-
streerd tegen de behandeling van een aantal op dit moment in Turkije
in hongerstaking zijnde gevangen leden van de militante tak van de
T.K.P./M.L., het T.I.K.K.O. (Turkse Boeren- en Arbeiders Bevrijdings-
leger) .
Uit achtergelaten pamfletten bleek ook hier het eerdergenoemde comi-
té voor een en ander verantwoordelijk te zijn geweest.

POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME

;tie tegen M.O.B.-comi

In de nacht van 22 op 23 november j.l. heeft een zevental radicale an-
ti-militaristen, afkomstig uit Amsterdam en Ede-Wageningen, getracht
een vernielingsactie uit te voeren en het militaire verbindingssysteem
te saboteren. Doelwit was waarschijnlijk een zendmast/communicatie
knooppunt bij het H.O.B.-complex "de Bilt" te Bilthoven. Door gecoör-
dineerd optreden van de Dienst, de Koninklijke Marechaussee en de ge-
meentepolitie de Bilt, waarbij de uitkijkposten tijdens ogenschijnlijk
routine controles aangehouden werden, werd uitvoering van deze actie
voorkomen.
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TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
========== week 47/88

LINKS-EXTREHISTZSCH TERRORISME

Revolutionair Initiatief Amsterdam (R.I.A.)

Vanuit "anti-imperialistische" kringen in Amsterdam (RARA, Frontline
Info/Slagerszicht) is het initiatief genomen tot de "oprichting" van
het zogenaamde Revolutionair Initiatief Amsterdam. Naast het feit dat
men in anti-impi kring toeleeft naar het hoger beroep in de zaak ROE-
MERSMA (3 januari 1988) is men vooral intern in heftige discussie ge-
wikkeld over het gezamenlijk revolutionair perspectief. Een neerslag
van deze discussie is te vinden in diverse bijdragen aan het actieblad
De Zwarte nummer 115. Opvallend is dat de stukken inhoudelijk toeganke-
lijker zijn dan hetgeen vaak voorheen vanuit anti-impi kring werd ge-
produceerd.
Hen is duidelijk uit op het zo breed mogelijk verkopen van de eigen
boodschap. Bovendien is in de bijdragen, vooral handelend over "artikel
140 W.v.S.", "Schengen 1990 en Europa 1992", een duidelijke anti-re-
pressie component aanwezig, hetgeen binnen brede groepen van de Bewe-
ging nu eenmaal meer aanslaat dan vaag anti-imperialistisch jargon.
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KOERDEN

Van P.K.K.-D.B. aan P.K.K.

MINDERHEDEN

TURKEN

Daders schietpartij in Amsterdams koffiehuis voor de rechter

Op woensdag 6 juli 1988 vond in het Turkse koffiehuis "De Zwarte Zee"
te Amsterdam, als gevolg van een poging tot afpersing van een groep
Turkse (heroïne-)criminelen door een aantal leden van de extreem-
linkse Turkse organisatie Dev Sol (Revolutionaire Jeugd), een schiet-
partij plaats waarbij twee doden vielen.
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Het politie-onderzoek leerde dat buiten een van de slachtoffers, Ahnet
KOKSAL, nog vijf andere Dev Sol-leden een aandeel in de zaak hadden.
Afgelopen woensdag, 23 november, moesten drie van de zes afpersers zich
voor de Amsterdamse rechtbank voor hun daden verantwoorden.
Nadat de verdachten tijdens het voorarrest al niet bijzonder spraakzaam
waren geweest, werd ook tijdens de rechtzaak het woord slechts gevoerd
door de verdediging van de verdachten.

Volgens de politie zouden er in geheel Nederland zeker 300 afpersings-
briefjes zijn uitgedeeld, waarvan er slechts in 11 gevallen aangifte
bij de politie werd gedaan.
Volgens de officier werd zo weinig aangifte gedaan, omdat er binnen de
Turkse gemeenschap grote angst voor dergelijke organisaties heerst.

De drie verdachten, die allen ontkennen ook maar iets met de zaak te
maken te hebben, kunnen over twee weken een uitspraak verwachten.

POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME

Vernieling militaire objecten

In de nacht van 26 op 27 november j.l. zijn op het terrein van de Con-
stant Rebecque-kazerne te Eindhoven op grote schaal vernielingen aange-
richt aan gebouwen en geparkeerde voertuigen. In de aangetroffen claim-
brieven wordt de actie uitgelegd als wraak voor het repressieve optre-
den van de overheid tegen het Vredes Actie Kamp op de Veluwe begin no-
vember 1988.
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Dit rapport bestaat uit 3 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
week 48/88

SIKHS

ARMEENSE AANGELEGENHEDEN

1. Internationale ontwikkeling

De recente onlusten in de Tranakaukasische republieken Azerbajdzjan en
Armenië hebben ook hun invloed op internationaal opererende Armeense
organisaties.
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2. Nationale ontwikkeling - Armeense demonstratie voor de R.A.

Ongeveer 150 mensen hebben op 2 december 1988 in Den Haag gedemon-
streerd tegen de behandeling van de bevolking van Nagorno-Karabach door
de autoriteiten van de Sovjet-republiek Azerbajdzjan. De betoging ging
van het Vredespaleis naar de Ambassade van de Sovjet-Unie, waar een pe-
titie werd aangeboden. De demonstratie werd aangevraagd namens de "Ar-
meense verenigingen in Nederland".

KOERDEN

MINDERHEDEN

TURKEN

ilaat in Rotterdam

Op donderdagmorgen l december j.l. werd door personeel van het Turkse
Consulaat-Generaal aan de Eendrachtsweg te Rotterdam een tegenover het
gebouw opgehangen spandoek aangetroffen met daaraan bevestigd twee
plastic tasjes.
Op het spandoek was in het Turks een tekst aangebracht die - vertaald
in het Nederlands - luidde: "Wij verzetten ons tegen de wetgeving in de
gevangenissen", ondertekend door de extreem-linkse Turkse organisatie
"Dev Sol" (Devrimci Sol * Revolutionair Links). In de plastic tasjes
bleken conservenblikjes te zitten, gevuld met zand.

OEI.: In het verleden is in Turkije, met name door extreem-linkse ter-
roristische organisaties als Dev Sol, veelvuldig gebruik gemaakt
van zogenaamde spandoek- of gevelbonmen, die het claimen van der-
gelijke gewelddadigheden verder overbodig maakten.
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In de nacht van l op 2 december meldde een passerende taxichauffeur dat
hij rond middernacht twee mannen - één van de twee met een Turks
uiterlijk - vanuit een rijdende auto drie molotov-cocktails had zien
werpen tegen de gevel van hetzelfde Consulaat, waardoor lichte schade
aan het gebouw onstond.
De politie trof tegenover het Consulaat opnieuw een spandoek voorzien
van een Turkse tekst aan, ditmaal ondertekend door de T.K.P./H.L.-
T.I.K.K.O. (Het Boeren- en Arbeiders Bevrijdingsleger van de T.R.F./
H.L.) en ook nu verwijzend naar de misstanden in Turkse gevangenissen.
Aan het spandoek waren wederom nep-bommen bevestigd.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat deze acties zijn ontstaan uit
frustratie, die is gegroeid door het uitblijven van interresse van de
zijde van de media voor diverse door het "Comité Solidariteit met de
Politieke Gevangenen in Turkije" georganiseerde acties van de afgelopen
weken.

Vertegenwoordigers van het comité hebben bij diverse gelegenheden
verklaard niet met hun acties te zullen stoppen zolang er in Turkije
2.000 politieke gevangenen in hongerstaking zijn tegen de voornemens
van de Turkse overheid een aantal verworvenheden, zoals het dragen van
eigen kleding, in de gevangenissen af te schaffen. Deze voornemens zijn
het gevolg van het feit dat er het afgelopen jaar regelmatig groepjes
politieke gevangenen uit de zwaarbewaakte Turkse gevangenissen zijn
ontsnapt en er zelfs voor een deel in geslaagd zijn Turkije te verla-
ten.
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Dit rapport bestaat uit 4 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
========== Week 49/88

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

1. RARA - ROEMERSMA

Een telefonisch afgegeven interview met ROEMERSHA wordt binnenkort in
"De Groene" gepubliceerd.

2. Bij de vrijlating van Hans ALDERKAMP

Op last van de rechter van instructie van bet Vestduitse hooggerechts-
hof is op woensdag 7 december de Nederlander Hans ALDERKAMP vrijgelaten
uit het Huis van Bewaring in Lüneburg.
ALDERKAMP werd in mei van dit jaar bij de grensovergang Helmstedt aan-
gehouden. Hij was in het bezit van 90 exemplaren van het door de Knip-
selkrant van MOUSSAULT uitgegeven R.A.F.-tekstenboek "Widerstand heisst
Angriff".
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 3. Verschijning van super-dikke Knipselkrant

Deze week is gebleken dat Paul MOUSSAULT naast al zijn beslommeringen
in Amsterdam en Groningen toch in staat geweest is nog een Knipselkrant
uit te brengen.
Hier was als bijlage een "C.C.C.-special" bijgevoegd.
Opvallend is dat Paul MOUSSAULT ook in deze Knipselkrant de stammen-
strijd in Amsterdam, de anti-imperialistische-discussies in Nederland
en de kwestie ALDERKAMP weer compleet negeert.

ARMEENS TERRORISME
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KOERDEN

Nieuwe vrienden?

Op zaterdag 10 december 1988 werd in het Haagse Amicitia het jaarlijkse
Koerdische feest ter afsluiting van de financiële campagne voor de
strijd in Koerdistan gehouden.
Dit feest, waarbij de meeste aanwezigen komen om iets van hun eigen
cultuur te proeven en de erbij behorende politieke redevoeringen maar
voor lief nemen, werd tot nog toe gehouden onder de E.R.N.K.-vlag. Bij
deze gelegenheid werd voor het eerst niet verheimelijkt dat de P.K.K.
de organisator is; het motto van de manifestatie was: "10 jaar P.K.K.;
nog sterker, nog strijdbaarder".

MINDERHEDEN

SURINAMERS
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TURKEN

1. Hongerstakers beëindigen actie

De Turkse hongerstakers, die vanaf 27 november jongstleden in de Pau-
luskerk te Rotterdam actie voerden, hebben zaterdag 10 december hun
actie beëindigd. Wadat zij de Pauluskerk hadden verlaten liepen zij
voorop tijdens een door het "Solidariteitscomité met de Politieke
gevangenen in Turkije" georganiseerde demonstratie in Rotterdam.
Het doel van de demo was het aanbieden van een petitie bij het Turkse
Consulaat, waarin het terugdraaien van de door de Turkse overheid inge-
voerde maatregelen ten aanzien van politieke gevangenen werd geëist.
Een petitie kon niet worden aangeboden, daar het Consulaat, vorige week
nog doelwit van twee nepbom-acties en molotov-cocktails, gesloten was.
Zoals verwacht bleven gewelddadige acties in de richting van Turkse
vertegenwoordigingen in ons land verder uit nadat men de aandacht van
de pers op de zaak gevestigd had.
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ex.nr.:

Dit rapport bestaat uit 3 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
week 52/88

P.L.O. INTERNATIONAAL

1. Israëlisch Palestijnse dialoog in Pen Haag

Van 31 januari tot 2 februari zal in het Vredespaleis een symposium
worden gehouden onder de titel "Models of cohabitation, the Israelian-
Palestinian problem in European perspective". Het symposium wordt geor-
ganiseerd in het kader van het "Middle-East dialogues project" van de
Vrije Universiteit Amsterdam.


