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LINKS-EXTREHISTISCR TERRORISME

Rene ROEMERSMA onverwacht vrii!
Op 3 januari j.l. diende voor het Gerechtshof te Aasterdu de beroepszaak tegen RARA-verdachte ROEMERSMA.
Cruciaal bleek de vraag of de huiszoeking in de woning van ROEKERSMA
aan de Overtoom te Amsterdam rechtmatig was of niet: een groot deel van
de bewijslast was immers gebaseerd op deze huiszoeking. Het gerechtshof
oordeelde uiteindelijk dat de rechter-commissaris zijn wettelijke voorgeschreven controlerende taak niet naar behoren had uitgevoerd en bestempelde de huiszoeking als onrechtmatig, hetgeen de onmiddellijke
vrijlating van ROEMERSMA tot gevolg had.
Toekomst
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TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
====== Week 04/89

PALESTIJNS TERRORISME INTERNATIONAAL

ARKEENS TERRORISME

Nep-bezettino Turks consulaat in Rotterdam
Op 26 januari 1989 om 05.00 uur werd de Rotterdamse politie door een
anonieme, redelijk Nederlands sprekende man gebeld met de mededeling
dat het Turks consulaat in Rotterdam bezet was door het "Armeens Bevrijdings Front". Het consulaat zou volgens de opbeller bezet gehouden
worden totdat een gesprek met de Turkse consul plaatsgevonden zou hebben. De bij consulaat gearriveerde politie kon niet anders constateren
dan dat het consulaat totaal verlaten was.

STKH EXTREMISME

MINDERHEDEN

SURINAHERS
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TERRORISME MIDDEN-OOSTEN

PALESTIJNSE ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
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LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

RAF-hongerstaking
Vanuit de "anti-impi boek" in m.n. Amsterdam (Frontlineinfo/Slagerszicht) is een solidariteits-comite met de RAF-hongerstaking
opgericht. De initiatiefgroep bestaat uit enige tientallen activisten
en bevat alle bekende namen uit de RaRa-groep.
Er is een manifestatie gepland in Paradiso, tweewekelijks zal een
gratis bulletin uitkomen, affiches worden gedrukt en het verzenden van
kaarten aan RAF-gevangenen wordt gestimuleerd. Inmiddels zijn ook
stukken over de hongerstaking verschenen in de actiebladen.
Voor de financiering van dit alles is "gecollecteerd" in diverse
steden.

TERRORISME

KOERDEN
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TURKEN

IRAN

De Salman RUSHPIE-affaire
Op 14 januari 1989 werd via Radio Teheran bekend dat de Ayatollah
KHOMEINI het doodvonnis had uitgesproken over Salman RUSHDIE, de
schrijver van het boek "The Satanic verses". Een en ander leidde op
internationaal politiek terrein tot een dieptepunt in de diplomatieke
betrekkingen tussen Iran en diverse westerse landen. Op 27-2-1989 bleek
de Iraanse ambassadeur in Nederland MOAYED naar Teheran was
teruggekeerd.
In Nederland werden door diverse islamistische organisaties
vergaderingen belegd om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt en
tevens te bezien op welke wijze tegen het omstreden boek geageerd zou
kunnen worden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat door de
diverse woordvoerders van de moslim-organisaties beheerst werd
gereageerd. Ook tegenstanders van het KHOMEINI-regime zagen een kans om
hun ongenoegen over het bewind in Teheran te ventileren. Op 25 januari
1989 werd door de Iraanse oppositionele "Moslim Studenten Vereniging"
een demonstratie georganiseerd bij de Iraanse ambassade te Den Haag.

Op 3 maart 1989 werd te Den Haag door de "Stichting Moslim
Verenigingen" een anti-RUSHDIE demonstratie georganiseerd waaraan circa
5000 personen deelnamen.
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- Op 4 maart 1989 vond in Rotterdam een anti-Rushdie demonstratie plaats
georganiseerd door het "Pakistan Islamic Center-Rotterdam".
- In de loop van de weken werden diverse meldingen ontvangen van
bedreigingen tegen uitgevers en boekwinkels die het boek "The Satanic
verses" in hun assortiment voeren.
Opmerking 1: Het feit dat de protesten rondom het boek van Salman ROSHDIE
reeds enige maanden aan de gang waren voordat de uitspraak
van KHOMEINI bekend werd doet enige politieke bijbedoelingen
van het bewind in Iran vermoeden.
Enerzijds kan geconstateerd worden dat met deze uitspraak de
groeiende macht van parlementsvoorzitter RAFSANJANI wordt
afgeremd.

Anderzijds heeft de oproep van KHOMEINI
het effect van een - zij het oppervlakkig saamhorigheidsgevoel onder de moslims, hetgeen een
waarschuwing zou kunnen zijn in de richting van het westen,
dat de moslimwereld c.q. de islamitische revolutie, serieus
genomen dient te worden.

ex.nr.
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RAF-hongerstaking
Op l februari J.l. Is inmiddels voor de tiende maal een RAF-hongerstaking in de BRD begonnen. Daarbij wordt geëist dat de politieke
gevangenen in groepen bij elkaar geplaatst worden, en dat 4 zieke RAFgevangenen vrij kooien.
De gedachte om nu reeds - en niet in een gespannen vergevorderd stadium
van de hongerstaking - concessies te doen en daarmee de RAF-hongerstakers de wind uit de zeilen te nemen is inmiddels in de publiciteit
gekomen. Of dit idee door de westduitse autoriteiten nagevolgd zal
worden is onduidelijk, hoewel men zich inmiddels realiseert dat bij
eerdere hongerstakingen in het ultieme stadium aanslagen gepleegd zijn
door RAF-militanten en de "guerilla" (RAF-commando's). In 1985 heeft
een RAF-hongerstaking zelfs geleid tot een gezamenlijk offensief van de
RAF en Action Directe Frankrijk.

De ondersteuning van de RAF-hongerstaking in Nederland.
De plannen voor ondersteuning van de RAF-hongerstakers vanuit Nederlandse nantl-impi"-kringen nemen inmiddels concretere vormen aan en
zijn ook al voor een gedeelte geëffectueerd.
Er zijn reeds 2 informatiebulletins uitgebracht.
De legitimatie van de ondersteuning vanuit Nederland wordt als volgt
omschreven:" niet een humanitair gevoel van medelijden met de gevangenen maar het politieke bewustzijn van de achtergronden is belangrijk".
De praktische ondersteuning van de hongerstaking in de BRD is niet los
te zien van de ontwikkelingen van het verzet in Nederland, aldus de
steungroep.
Hen haalt daar dan ook onmiddellijk het centrale item van de "antiimpies", de Europese eenwording, aan.
De geplande RAF-manifestatie op eerste paasdag in Paradiso lijkt
doorgang te zullen vinden. De dag na Pasen wordt het proces tegen de
RARA-verdachte Rene Roemersma voortgezet. Aangenomen mag worden dat
manifestatie en proces veel "anti-impies" uit de BRD (RAF-Umfeld) naar
Amsterdam zullen trekken.

IRAN
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PLO-kantoor in Nederland

AFIF SAFIEH loopt mogelijk toch gevaar
In een artikel in de krant EL QABAS heeft FATAH Revolutionary Council, welke
onder leiding staat van ABU NIDAL, op indirecte wijze een bedreiging geuit aan
het adres van de Palestijnse deelnemers aan de in New York gehouden
conferentie "De weg naar de vrede". FATAH Revolutionary Council stelde in dit
artikel dat zij de Palestijnse deelnemers onder wie AFIF SAFIEH, de PLOvertegenwoordiger in Nederland, in dezelfde categorie plaatst als ISSAM
SARTAWI, een adviseur van ARAFAT die in 1983 in Portugal werd vermoord. Voor
deze moord eiste FATAH Revolutionary Council de verantwoordelijkheid op.
Opm. : ISSAM SARTAVI was als adviseur van ARAFAT belast met het onderhouden
van contacten met linkse Israêli's. Deze contacten werden door ABU
NIDAL beschouwd als verraad aan de Palestijnse zaak en waren dan ook de
reden dat ISSAM SARTAVI op 10 april 1983, tijdens een conferentie van
de Socialistische Internationale waaraan ook de Israëlische
hoogwaardigheidsbekleder SHIMON PERES deelnam, werd vermoord.
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RAF-bontrerstaking
Op 29-3-1989 zijn de volgende gedetineerde RAF-leden in hongerstaking
gegaan:
HANHA KRABBE

Irmgard HOLLER
Claudia BAMHERSDORFER
Ingrid BARABASS

Op 30-3-1989 begon Horbert HOFMEYER een hongerstaking.
Inmiddels zijn derhalve 11 RAF-leden in hongerstaking.
Tot op heden vonden in de BRD enige honderden solidariteits-acties
plaats aet de RAF-hongerstaking, meest geweldloos, in de vorm van plaken verfacties, ruiten ingooien, bezettingen en bijeenkomsten.

Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO)
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Koerden

P.K.K.-Newrozfeeat rustig verlopen.
Het afgelopen zaterdag l april in zaal Aaicitia te 's-Gravenhage gevierde Mewrozfeest van de P.K.K. is rustig verlopen.
Bet feest, dat jaarlijks wordt gevierd ter gelegenheid van het Koerdisch nieuwjaar, werd door naar schatting 1000 personen bezocht, waaronder een honderdtal Nederlanders. In zijn tijdens het feest gehouden
toespraak werd door de leider van de P.K.K. in Nederland, ERDAL, nog
eens stilgestaan bij de gifgasaanvallen op Iraakse Koerden, die vorig
jaar plaatsvonden.
Enkele andere organisaties, waaronder Dev. Sol en EKIM, hadden stands
ingericht teneinde eigen propagandamateriaal te verspreiden. Net als
vorig jaar was ook Paul Moussault weer aanwezig om zijn materiaal aan
de man te brengen. Bij verkocht onder meer boekwerkjes van C.C.C, en
R.A.F.
Door de Baagse politie waren rondom het feest strenge veiligbeidsmaatr
gelen getroffen.

Minderheden

Turken
Dev. Sol-i
In de nacht van donderdag 30 op vrijdag 31 maart jongstleden werd door
aanhangers van de Turkse extreem-linkse organisatie Dev. Sol (Revolutionair Links) zowel voor de Turkse ambassade te 's-Gravenhage als voor
het Turkse consulaat te Rotterdam een aantal nepbommen geplaatst. Net
als begin december vorig jaar, toen eveneens nepbommen werden geplaatst
bij het Turkse consulaat in Rotterdam werd ook nu weer gebruik gemaakt
van aan spandoeken bevestigde en met tape omwonden pakketjes, waarin
zich batterijen en draden bevonden.
Opa.: In de gewelddadige periode voor de laatste militaire machtsovername in Turkije in september 1980, werd door extreem-linkse
militante groeperingen als Dev. Sol regelmatig gebruik gemaakt
van dergelijke zogenaamde spandoek- of gevelbommen.
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De verdachte pakketjes voor de ambassade in Den Raag zagen er zelfs zo
dreigend uit, dat de politie het nodig achtte de E.O.D. in te schakelen. Uit voorzorg werd het gebouw van de ambassade met behulp van strobalen beschermd. Na een uitgebreid onderzoek kon worden geconstateerd
dat het om nepbommen ging.
In Rotterdam sprong men, ondanks herhaalde waarschuwingen van deze zijde bij eerdere gelegenheden, minder voorzichtig met het gevonden materiaal om. Werknemers van het consulaat verwijderden vrijdagochtend het
spandoek met de ook hier aanwezige verdachte pakketjes, waarna het geheel in het consulaat verdween!
Uit de aangetroffen spandoeken bleek dat het in beide gevallen acties
van Dev. Sol betrof, vermoedelijk in verband met de herdenking van een
aantal op 30 maart 1972 in Turkije omgekomen kopstukken van de organisatie. In verband hiermee werden in een voor de ambassade gevonden pamflet van 30 maart tot 8 april acties aangekondigd.
Later bleek dat ook in Amsterdam een aantal acties werden uitgevoerd.
De muren van de daar gevestigde kantoren van het Turks Verkeerbureau en
Turkish Airlines werden in dezelfde nacht door Dev. Sol-aanhangers met
leuzen beklad. Aangezien het niet onmogelijk is dat de acties een vervolg zullen krijgen, is overleg gepleegd met de politiekorpsen die binnen hun gemeente te maken hebben met Turkse vertegenwoordigingen.
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Solidariteit in Nederland met de RAF-hongerstaking
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Op 26-3-89 werd in het Amsterdamse Paradiso een manifestatie gehouden ter
ondersteuning van de eisen van de RAF-hongerstakingscampagne. De organisatie
was in handen van Slagerszicht en Frontline Info Buro, verenigd in de
"Steungroep Hongerstaking BRD". Aan de manifestatie namen ongeveer 150
personen deel: een klein deel daarvan was afkomstig uit de BRD.
In een summier verslag van de manifestatie in de Zwarte van 30-3-89 wordt
gesteld dat de opkomst in vergelijking met RAF-manifestaties in 1984 en 1985 ten tijde van een RAF-hongerstaking toen - maar magertjes was. De schrijver
vraagt zich af waar de betrokkenheid van "de Beweging" gebleven is en hoelang
het nog zal duren voordat ledereen beseft dat de strijd van de RAFhongerstakers en hun eisen ook de Nederlandse Beweging aangaan. De
ontwikkeling van "verzets-brekende" middelen in de BRD lopen immers parallel
met die in Nederland (art. 129a - art. 140 etc.)
Op 14-4-89 werd uit naam van familieleden van RAF-gevangenen het GOETHEinstituut in Amsterdam bezet door m.n. Nederlandse anti-imperialisten.
Vervolgens organiseerde voornoemde Steungroep op 15-4-89 een demonstratie
vanaf het Amsterdamse Beursplein, waarvoor op vrij grote schaal oproepen
werden verspreid. Ook vanuit de BRD is belangstelling getoond voor deze
demonstratie. De opkomst bleek uiteindelijk betrekkelijk gering: ongeveer 150
personen.
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SAOEDISCHE IMAM VERMOORD IN BRUSSEL.

De Saoedische Imam-directeur van het Cultureel en Islamitisch Centrum in
Brussel, ABDULLAH AL AHDEL, en zijn Tunesische assistent, SALEM MOHAMMED BAHRI,
zijn op woensdag 29 maart in het kantoor van eerstgenoemde vermoord. AHDEL was
de belangrijkste islamitische persoonlijkheid in België.
De aanslag werd op 31 maart in Beiroet geclaimd door de "ORGANISATION DES
SOLDATS DU DROIT" (JUND AL HAQQ). In een communiqué verklaart de organisatie
"het vonnis van god" te hebben uitgevoerd vanwege de op de vernietiging van de
islam gerichte activiteiten van het tweetal.
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SAMENWERKENDE KOERDEN?

Volgens een bericht van 18-12-88 in de Turkse krant Milliyet zouden onlangs
alle leiders van Koerdische organisaties en partijen in Damascus bij elkaar
gekomen zijn om de vorming van een gezamelijk front te bespreken»
Volgens het bericht zou het front een FLO-karakter moeten krijgen en zou
Massoud BARZANI, de leider van de Koerdische Democratische Partij van Irak
(KDP), kontakt moeten gaan onderhouden met de Verenigde Naties.
Andere organisaties die mogelijk deel gaan uitmaken van het front zijn de
Koerdische Democratische Partij van Iran (KDPI), de Patriotlc Union of
Kurdistan (PUK), de Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) en de Turkiye Kurdistani
Sosyalist Partisl (TKSP).
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RaRa-aanslag in Hilversum, anti-SHELL of anti-SuZA
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lo

d.

In de nacht van 16 op 17 april is een aanslag gepleegd op een vestiging
van Shell, het z.g. Thermo Shell-centrum aan de Vreelandseweg in
Hilversum. Nadat via een in een toegangsdeur geboord gat het gebouw was
binnengegoten deed men deze benzine ontvlammen met een betrekkelijk
eenvoudige ontsteking volgens beproefd recept, t.w. twee electrische
wekkers, batterijen en flitslampjes. De schade aan gebouw en inventaris
bedroeg anderhalf miljoen guldens.
De bekende actiegroep RaRa heeft in een claimbrief aan o.a. het ANP de
verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag.
In een afzonderlijk schrijven wordt over de achtergronden en mogelijke
dadergroep gerapporteerd.

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

De RAF-hongerstaking
Op vrijdag 14 april hebben Karl-Heinz DELLWO en Christa ECKES hun op l
februari aangevangen hongerstaking onderbroken om de eich aandienende
initiatieven van de autoriteiten in enkele deelstaten, om aan de eisen
van de hongerstakers tegemoet te komen, een kans te geven.
Claudia WANNERSDORFER, een van de RAF-leden wier vrijlating geëist
wordt omdat zij ernstig ziek is geworden, heeft na twee weken haar hongerstaking afgebroken.
De actie word nog door ca. 40 personen voortgezet.

MINDERHEDEN

MOLUKKERS

NUNUSAKU
Nadat het kabinet NUNUSAKU nog rond de jaarwisseling haar naam gewijzigd had in Volksregering NUNUSAKU, gaat de politieke groepering
sedert een stafvergadering, gehouden op 18 februari jl., verder onder
de naam Revolutionaire Volksbeweging NUNUSAKU.
De nieuwe naam gaat gepaard met een nieuwe interne organisatie.
De samenstelling van de "strijdkrachten" zal voortaan geheim gehouden
worden. Bovendien zal men in de toekomst voornamelijk per aktie de
benodigde deelnemers recruteren.

Viering 25-april-herdenking
De revolutionaire Volksbeweging NUNUSAKU zal dit jaar de 25 aprilherdenking vieren in de Veluwehal te Barneveld.
Tot nu toe heeft het voorgenomen programma geen aanleiding gegeven tot
bijzondere aandacht van de Dienst.
De Badan Persatuan (BP) viert haar 25 april-herdenking traditiegetrouw
in de Houtrustrotonde in Den Haag.
Ook hier hebben de voorbereidingen van deze dag nog geen aanleiding
gegeven tot verhoogde aktiviteit dzz.

PALESTIJNEN IN NEDERLAND
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-Mogelijke aanslag in Nederland voorkomen-
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Activiteiten van het PFLP-GC in de BRD
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Iraanse inlichtingen-activiteiten
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Turken

Demonstratie voor Turks consulaat uit de hand gelopen.
Op vrijdagochtend 5 mei jongstleden werd door enkele tientallen demonstrerende extreem-linkse Turken het gebouw van het Turkse consulaat te
Deventer met verfbommen bestookt en beklad met leuzen. Toegesnelde politieagenten die aan de actie een eind wilden maken, raakten met de
betogers slaags en verrichtten een drietal arrestaties.
Aanleiding tot de demonstratie was het gewelddadige optreden van de
Turkse politie tijdens de l mei-vieringen in de Turkse stad Istanboel,
waarbij 2 doden en vele gewonden vielen.
Onder de demonstranten in Deventer, die zich hadden verenigd onder de
naam "Anti-fascistisch Comité", werd door de politie een aantal leden
en sympathisanten van verschillende Turkse en Koerdische extreem-linkse
groeperingen als TKP/ML, Dev Yol en PKK herkend.
Het plan tot deze actie ontstond min of meer spontaan tijdens een op
woensdagavond 3 mei in Arnhem gehouden bijeenkomst van linkse Turken.
Tevens zou op deze avond zijn gesproken over het houden van soortgelijke acties voor de officiële Turkse vertegenwoordigingen in Rotterdam en
* s-Gravenhage in de loop van deze week.
Opm.; De felle reacties die het politle-optreden in Istanboel in Turkse
extreem-linkse kringen in Nederland losmaakt, kenmerkt de nog
immer sterk aanwezig zijnde betrokkenheid bij het democratiseringsproces in Turkije. Zolang de Turkse overheid pogingen tot
versnelling van dit proces met harde hand neerslaat, mag dan ook
verwacht worden dat dergelijke acties eerder toe- dan af zullen
nemen.
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EEG-kantoor in Brussel voor enige tijd bezet
Ruim 50 "anti-lmpies" uit Nederland, Denemarken, de BRD en Zwitserland
hebben op 11 mei het gebouw van de Europese Commissie voor Industriële
Samenwerking bezet ter ondersteuning van de RAF-hongerstaking en tevens
tegen de ontwikkeling van een verenigd Europa dat "alleen de belangen
van de grote concerns dient".
De bezetting is naar verluidt beëindigd door de Belgische speciale
anti-terreur eenheid.
Er zijn 53 personen opgepakt, waaronder zo'n 10 Nederlandse activisten
(uit de hoek van Frontline en De Zwarte).
Op 7 personen na (waaronder de Nederlander
) zijn de
opgepakte personen een dag er na in vrijheid gesteld.
Parallel aan deze actie werd het Brusselse kantoor van de Uestduitse
europarlementariër
door de z.g. persgroep, waaronder RaRalid
, bezet.
Klaarblijkelijk was men volstrekt nog niet op de hoogte van het
naderende afbreken van de RAF-hongerstaking•
De eerste reacties daarop waren uiterst verrast en deels verontwaardigd.
RAF-hongerstaking beëindigd
Op vrijdag 12 mei hebben alle RAF-hongeratakers hun hongerstaking
gestopt.
Deze, voor de autoriteiten verrassende beslissing van de hongerstakers
werd op 11 mei op een door de advocaten van de RAF-gevangenen gehouden
persconferentie naar buiten gebracht.
Als reden gaven de advocaten aan dat gebleken was dat er geen sprake
zou zijn van inwilliging van de eisen.
M.n. de regeringen van de zuidelijke bondsstaten waren niet te bewegen
tot enige concessie.
De gevangenen bezinnen zich over de situatie die nu ontstaan is. De
verwachting is dat de RAF-gevangenen, in de persoon van hun woordvoerder Helmuth POHL, binnenkort met een verklaring zullen komen.

MINDERHEDEN

Surinamers

PALESTIJNEN IN NEDERLAND

Nieuwe Palestijnse vereniging opgericht
Onlangs is de Vereniging van Palestijnen in Nederland opgericht. De
verening bestaat uit ca. 35 voor het merendeel intellectuele en
welgestelde Palestijnen, voornamelijk uit Amsterdam afkomstig. Zij
wordt aangeduid met RABITA. Intiatlefnemers voor de oprichting waren de
PLO-vertegenwoordiger Afif SAFIEH en Mahmoud RABBANI (tot voor kort
honorair consul generaal voor Jordanië).
FATAH-vertegenwoordiger Ibrahim AL BAZ is tegen de nieuwe vereniging
die feitelijk in de plaats komt voor de Palestijnse Vereniging in
Nederland (P.V.N.).
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SIKH-EXTREMISME

Dreigende taal tegen India
In maart 1989 heeft TALWINDER SINGH PARMAR, leider van Babbar Khalsa in
Canada, een interview gegeven aan het Indiase weekblad Desh Pardesh,
waarin hij een aantal ondubbelzinnige uitspraken doet.
PARMAR, die blijft ontkennen persoonlijk betrokken te zijn geweest bij
de crash van het Air India toestel in 1985 en bij de bomaanslag op een
toestel van Air India op het vliegveld Narita (Tokio) in dezelfde week,
noemt twee specifieke dreigingen die op hetzelfde niveau zullen liggen
als de eerder genoemde aanslagen in 1985. De eerste dreiging is gericht
tegen premier GANDHI, die tot nu toe kon overleven dankzij de
veiligheidsmaatregelen die hem omringen. Haar PARMAR moet hierbij
opmerken dat Sikh-extremisten nog nooit echt geprobeerd hebben GANDHI
te elimineren. Ten tweede staat vliegen met Air India gelijk aan een
poging tot zelfmoord. Motivatie hiervoor: de gruwelijkheden die het
leger van India begaan heeft tegen Sikh tempels in de Punjab.
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Verontwaardiging over optreden Belgische justil
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Bij de ontruiming van de bezette EEG-burelen in Brussel op 11 mei j.l.
door anti-imperialistische activisten uit Zwitserland, Denemarken, de
Bondsrepubliek en Nederland, is de Belgische politie, naar zeggen van
de bezetters, op een "waanzinnig brute" wijze opgetreden.
Dit optreden heeft een zodanige woede opgewekt bij de aangehoudenen dat
de Belgische autoriteiten waaarschuwen voor acties tegenover Belgische
objecten in genoemde landen.
Dientengevolge geldt voor enige tijd verscherpt rijdend toezicht bij de
Belgische ambassade, het consulaat in Nijmegen en de woning van de
ambassadeur.

Armeense aangelegenheden

Opleving activiteiten ASALA-RM?
MONTE MELKONIAN, leider van het ASALA-RM (Revolutionary Movement), is,
na een periode van ruim drie jaar gevangenschap in Frankrijk, begin dit
jaar vrijgelaten en uitgewezen naar Zuid Jemen.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
21/89

MOLUKKERS

Demonstraties tegen Iggi-conferentie
Op 13 en 14 Juni a.s. wordt de jaarlijkse Iggi-conferentie op het
ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag gehouden.
Deze conferentie, waaraan diverse regeringen en internationale
instellingen deelnemen om financiële steun aan Indonesië voor het
komende Jaar te bespreken, is een doorn in het oog van de oppositiegroeperingen tegen het Indonesisch regime*
Traditiegetrouw zal door in Nederland vertegenwoordigde groeperingen
gedemonstreerd worden tegen de conferentie in het algemeen en de
deelnemende landen in het bijzonder.
Op dinsdag 13 juni om 11.00 uur zal door de deelnemers aan de
demonstratie verzameld worden bij het ministerie van Buitenlandse
Zaken, waarna een demonstratieve wandeltocht gehouden wordt langs de
relevante ambassades.
's Avonds vindt een manifestatie plaats in sociëteit 't Paard aan de
Prinsegracht te Den Haag.
Op woensdag 14 juni zal tussen 12.00 en 15.00 uur een picketline
gevormd worden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Aan de voorzitter van de conferentie, demissionair minister BUKMAN, zal
een petitie overhandigd worden.
Deelnemers zijn o.a. Kabinet NUNUSAKU, Hest-Papua Volksfront, Komitee
Indonesië en Fretllln.
Opm.: Er zijn geen aanwijzigingen dat de demonstratie tot gewelddadige
akties zal leiden. OBZ/ID Den Haag en Min. van BuZa geïnformeerd
LIBISCHE AANGELEGENHEDEN
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Vrijdag 2 juni werd in Noord-Ierland het FIRA-lid Gerard KELLY op vrije voeten
gesteld.
KELLY werd op 16 januari 1986 tezamen net Brendan NcFARLANE in Amsterdam
gearresteerd i.v.m. wapenhandel. Daarnaast werden beiden door de Noordierse
politie gezocht. Beiden maakten in september 1983 deel uit van een groep van
30 gedetineerden die uit de MAZE-gevangenis ontsnapten. Hierbij werd een
bewaker gedood. De uitlevering door Nederland aan Engeland geschiedde op
voorwaarde dat beiden niet gestraft zouden worden voor hun politieke
(geweld-)daden. Dit betekende voor KELLY al vrijlating na 3 1/2 jaar.
McFARLANE zal langer moeten zitten. Hij werd verantwoordelijk gesteld voor de
dood van de bewaker tijdens genoemde geruchtmakende ontsnapping.
PALESTIJNEN INTERNATIONAAL
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KASHMIR AANGELEGENHEDEN

Bestuursverkiezina Jaarna and Kashmir Liberation Front (JKLFl
Op 28-5-89 werden verkiezingen gehouden voor het nieuw te vormen bestuur van
het JKLF. Tevens werden de laatste voorbereidingen getroffen voor een
demonstratie die op 29-5-89 zou worden gehouden voor de ambassade van India.
Aanleiding vormde het brute optreden in de afgelopen tijd van de Indiase
autoriteiten in het Indiase deel van Kashmir. Van de ongeveer 80 leden die het
JKLF in Nederland telt, waren er 32 aanwezig. Opnieuw bleek Hashim QÜRESHI,
een van de invloedrijkste leden binnen de organisatie, geen bestuursfunctie te
willen aanvaarden. Opmerkelijk was wel dat hij grote invloed had uitgeoefend
op de samenstelling van de kandidatenlijst. QÜRESHI, die onlangs de C-status
kreeg, toonde zich op de vergadering verstoord vanwege het feit dat het vorige
bestuur hem niet had gevraagd voor de organisatie van de demonstratie de
volgende dag. Wellicht is zijn uitsluiting het gevolg van het conflict tussen
QÜRESHI en de grote JKLF-leider in Pakistan, Amanullah KHAN. De laatste wijst
het gebruik van geweld buiten Kashmir niet a priori af, terwijl QÜRESHI
geweldstoepassing alleen in directe relatie tot de Indiase en Pakistaanse
aanwezigheid in Kashmir verdedigt. Niet duidelijk is welk standpunt het JKLFbestuur in Amsterdam inneemt. In het verleden bleek QÜRESHI op de JKLFbestuurders in de hoofdstad een groot overwicht te hebben. Opmerkelijk is wel
dat twee bestuursleden, beide aanhangers van de Amanullah KHAN-lijn, niet
werden herkozen.
JKLF-deaonatratie te Den Haag
Op 29-5-89 vond voor de ambassade van India een demonstratie plaats tegen het
optreden van de Indiase autoriteiten tegen de bevolking van het Indiase deel
van Kashmir. De gebeurtenis werd georganiseerd door het JKLF. Ongeveer 50
aanhangers/leden van het Front waren aanwezig. Aan de ambassade werd een
petitie overhandigd en werd door een drietal personen het woord gevoerd. Het
geheel had een ordelijk verloop.
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Turken

Demonstratie roor Turto Consulaat U Rotterdam looot uit d« hand,
Een op jongstleden zaterdag 3 juni gehouden demonstratie van enkele tientallen
TKP/ML-aanhangers voor het Turkse Consulaat te Rotterdam is uit de hand
gelopen.
De demonstratie, die werd gehouden uit protest tegen het terugdraaien van
rechten van politieke gevangenen door de Turkse overheid door middel van de
zogenaamde l augustus-maatregel en de hierdoor verslechterde situatie van deze
politieke gevangenen, was in het geheim georganiseerd door aanhangers van de
TKP/ML uit het gehele land. Nadat de demonstranten zich voor het Consulaat
hadden geposteerd en enkele spandoeken hadden ontvouwen, begon een aantal van
hen met stenen en verfbommen naar het gebouw te gooien en werden leuzen op de
muren geklad. De politie moest een charge uitvoeren om te voorkomen dat de
zaak nog verder kon escaleren, waarna de rust wederkeerde. Er werd één
aanhouding verricht.
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Palestijnen in Nederland

AL BAZ krijgt steun van FATAH-Tunis

- l-

Aanslag op preaier GMfDHI tijdens a.s. bezoek aan Frankrijk?
Van 12 tot 15 juli 1989 zal de Indiase premier GHAKDI ter gelegenheid van de
herdenking van het feit dat de Franse Revolutie 200 jaren geleden plaatsvond
in Parijs verblijven. De Indiase autoriteiten zien dit bezoek net vrees
tegemoet omdat in die periode voor een aanslag op het leven van Ghandi
gevreesd wordt.

MINDERHEDEN

TURKEN

Opnieuw onrust rond Turks consulaat.
Nadat de Rotterdanse politie vorige week al een einde noest maken aan een uit
de hand gelopen demonstratie van linkse Turken voor het Turkse consulaat,
moest zij afgelopen vrijdagavond 9 juni opnieuw in actie konen.
Rond 22.30 uur bleek een tweetal Turken bij het consulaat bezig vernielingen
aan te richten, ondermeer door het in brand steken van de voor het gebouw
aanwezige Turkse vlag en het werpen van stenen. Voordat zij er echter in
slaagden meer schade aan het gebouw toe te brengen, wist de politie beide
actievoerders aan te houden. Tijdens het verhoor verklaarden zij Turkse
politieke vluchtelingen te zijn en uit algemene onvrede met het Turkse bewind
te hebben gehandeld.
Bet snelle optreden van de Rotterdamse politie was overigens te danken aan een
voor het gehele weekeinde geldend verscherpt rijdend toezicht rond het consulaat. In verband met de ongeregeldheden van vorige week en de op zaterdag 10
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juni aangekondigde bijeenkomst van de Turkse extreem-linkse organisatie
Avrupa'da Dev. Gen?* in de tegenover het consulaat gelegen Pauluskerk, was
reeds een aantal voorzorgsmaatregelen rond het consulaat genomen.

r

«Avrupa'da Dev. Gene - Revolutionaire Jeugd in Europa, de
Europese mantelorganisatie van Dev. Sol
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Mislukte aanslag op PKK-diasidenten
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Dinsdag 13-6-89, 's avonds om half twaalf, werd in een
Retranchement een partijtje backgammon ernstig verstoord door twee nog
onbekende lieden die door de ramen een regen van kogels op de spelers van
dit spel afvuurden.
Deze spelers; Huseyin YILDIRIM, een Koerdisch advokaat en tot voor een jaar
een belangrijk woordvoerder van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en
Lokman KÏLIC, voormalig PKR-leider op regionaal niveau, werden in een been
respectievelijk de kaak getroffen voor ze konden wegduiken. De schutters
verdwenen over de tweehonderd meter verder gelegen Belgische grens in - naar
aangenomen wordt - een grijze Audi.

In de eerste week na de aanslag is een Recherche Bi j stands Team van 15 man
actief geweest met het onderzoek; gezien de geringe bereidheid van de
slachtoffers om medewerking te verlenen en het feit dat er verder weinig
concrete aanknopingspunten zijn, zal dit team op instigatie van de betrokken
Officier van Justitie op korte termijn worden opgeheven.
De officier ter plekke ziet geen enkele aanleiding om het onderzoek te
verplaatsen naar bijvoorbeeld Den Haag, zoals door CRI/BZC is gesuggereerd.
De BVD heeft geen argumenten aan kunnen dragen voor handhaving van het
Recherche Bijstands Team of verplaatsing van het onderzoek naar een ander
korps. Het onderzoek wordt nu voortgezet door Rijkspolitie Zeeland, district
Middelburg. Met de leider van het onderzoek zijn afspraken gemaakt over
verdere inbreng van BVD-zijde. Thans vindt nog een fotoconfrontatie met
getuigen plaats. De foto's zijn door de BVD via de landelijke officier
aangeleverd. De leider van het onderzoek heeft zijn waardering uitgesproken
voor de BVD-inbreng tot nu toe.
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PIRA-aanslao OP Britse militair in Hannover.
Op zondag op 2 juli j.l. ontplofte een bon onder de auto van ae Britse
Korporaal
die geparkeerd stond in een wooncoaplex van Britse militairen
in Hannover.
werd door de explosie dodelijk getroffen. Zijn vrouw en
drie kinderen raakten ernstig gewoond.
Onder een Britse auto die drie «eter verderop stond geparkeerd werd een "vinder
car booby trap" (U.C.B.T.) gevonden. Deze intact gebleven boa vertoont een
zeer sterke gelijkenis net de U.C.B.T.'s van Bielefeld
(2-5-1988) en Nieuw-Bergen (1-5-1988).
Voorts waren ook hier de bomen geplaatst onder de linker-voorstoelen van de
auto's.
De aanslag werd de volgende dag in Dublin geclaimed door de P.I.R.A.
LIBISCHE AANGELEGENHEDEN
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IRAANS TERRORISME

Dreigbrieven teaen Britse en Amerikaanse diplomaten
Gedurende de maanden april en mei werden door ambassades van verschillende
landen in diverse West-Europese hoofdsteden kopieën van een dreigbrief
ontvangen, die ondertekend was door "The Defenders of the purity of Islam".
De brieven, die ondermeer gepost waren in Parijs en Venen, bevatten
dreigementen aan het adres van Salman RUSHDIE, de schrijver van het boek "The
Satanic Verses" en van de Amerikanen en Britten, die bezig zouden zijn de
Islam in discrediet te brengen. Bijgevoegd was een "dodenlijst" met namen van
Britse en Amerikaanse diplomaten, die eerder in Teheran gestationeerd waren.
Half juni werd een tweede brief ontvangen. Ook de Amerikaanse ambassade te Den
Haag ontving een kopie, die gepost was in Den Haag zelf. De brief was
grotendeels een herhaling van de eerste terwijl een tweede "dodenlijst" was
bijgevoegd. Hierop staan 28 namen van Britse en Amerikaanse diplomaten waarvan
enkelen bekend zijn als medewerker van de inlichtingendienst.
Noot: Omtrent de bovengenoemde organisatie zijn geen gegevens bekend.
Opmerkelijk is dat de brieven in het engels zijn gesteld, doch dat
naam van de organsiatie in Oud-Arabisch is afgedrukt.
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PJUiESTUMSE TERRORISME IVTERMATIOML

Het PFLP Special Conmand herrees in 1978 uit de as van Wadi HADDAD's
PFLP Special Operations Group. De organisatie heeft in de jaren '80 een
nauwelijks opvallende rol gespeeld.
Het PFLP General Conunand splitste zich reeds in 1968 af van het PFLP en
kwam recentelijk nog in het nieuws naar aanleiding van de arrestatie in
Duitsland van enkele van haar leden.
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Internationale drugshandel
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PIRA acties in de Bondsrepubliek.
Op naandag 28 augustus ontdekte een Britse militair onder een auto in
de Britse woonwijk te Hannover een boa. Ken eerste vluchtig onderzoek,
uitgevoerd door Britse explosievenexperts, beeft uitgewezen dat het
hier een bom betreft die hoogstwaarschijnlijk door de PIRA is
geplaatst. De bom bevatte dezelfde componenten als de eerder door de
PIRA geplaatste autobommen.
Voor zover bekend heeft de PIRA de (mislukte) actie nog niet geclaimd.
Op vrijdag l september omstreeks 23.00 uur werden twee Britse
militairen die, gekleed in burger en te voet, onderweg waren naar hun
kazerne in Munster vanuit een auto beschoten en ernstig gewond.
De inzittenden van de auto hadden eerst de weg gevraagd en openden het
vuur toen de militairen reageerden.
Later werd de aanslag geclaimd door de PIRA.
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TERRORISME

Activiteiten rond de 20e verjaardag van de Libische revolutie
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NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

Bomaanslagen op Spaanse doelen In Den Haag
Op dinsdag 24 oktober jl. om 23.05 uur explodeerde een geïmproviseerde
bom onder de auto van de Spaanse Consul-Generaal die geparkeerd stond
voor zijn woning in de Delistraat te Den Haag. De auto werd totaal
vernield, ook aan de hulzen in de omgeving werd veel materiële schade
aangericht. Er vielen geen gewonden. De aanslag werd tot op heden niet
opgedist.
Op vrijdag 27 oktober om 22.45 uur explodeerde een bom die was geplaatst tegen de gevel van de Spaanse Handelsmissie die gevestigd is
aan het Nassauplein te Den Haag. Tien minuten later ontplofte wederom
een bom, ditmaal geplaatst tegen de gevel van het Spaanse Arbeidsbureau
in de Riouwstraat te Den Haag. Hoewel vooral de bom gebruikt in de
Riouwstraat zeer zwaar was, vielen ook ditmaal geen slachtoffers; het
gebouw van het Spaans Arbeidsbureau zal overigens wel afgebroken moeten
worden.
Ook deze aanslagen zijn tot op heden niet opgeëist.
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PIRA

PIRA-aanslag te Wildenrath (BRD)
Op donderdag 26 oktober, om 18.50 uur, werd op een parkeerplaats aan de
secundaire weg Wegberg-Wildenrath, net over de grens bij Roermond, een
Britse personenauto onder vuur genomen. Twee terroristen losten elf
schoten met Kalashnikovs AK47 op de inzittenden, een Britse korporaal,
zijn echtgenote en hun zes maanden oude baby. De korporaal en het kind
waren op slag dood; de vrouw werd levensgevaarlijk gewond. De aanslag
werd de volgende dag geclaimd door de PIRA.
Getuigen zagen vlak na de aanslag een goudkleurige Ford Granada met een
Westdults kenteken met hoge snelheid wegrijden in de richting van
Mönchen-Gladbach.
Deze aanslag is reeds de zesde in een serie PIRA-terreurdaden, gepleegd
in de Bondsrepubliek dit jaar.
Ballistische proeven hebben uitgewezen dat een van de gebruikte machinegeweren bij deze aanslag ook is gebruikt bij de PIRA-aanslag in
Munster op l september van dit jaar waarbij twee Britse militairen
zwaar werden gewond.
Gezien het feit dat Wildenrath dicht bij de Nederlandse grens ligt
wordt niet uitgesloten dat de daders na de aanslag naar Nederland zijn
ontkomen en wellicht ook in ons land hun uitvalsbasis hebben.

PHILIPPIJNEN
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PLO-KANTOOR IN NEDERLAND

Arabische lobby keert zich tegen Weisglas
Er is grote opschudding ontstaan over de geplande viering van de
verjaardag van de Intifadah, die op 23 november in het Congresgebouw
zal plaatsvinden.
Met naae het briefhoofd van de uitnogigingen wordt in politieke en
Joodse kringen als uitermate provocerend gezien. In het briefhoofd
staat een afbeelding van de Palestijse staat afgedrukt, die het
grondgebied van Israël weergeeft.
VVD-kamerlid WEISGLAS uitte vorige week forse kritiek, met name op het
feit dat voormalig CDA-minister SCHMELZER een van de sprekers bij de
bijeenkomst zou zijn.

KASHMIR-EXTREMISME

Bijeenkomst van het JKLF te Amsterdam
Ongeveer 50 aanhangers waren aanwezig bij een samenkomst van het Jammi
and Kashmir Liberation Front (JKLF) op 21 oktober 1989 te Amsterdam.
Aanleiding voor het samenzijn was de aanwezigheid in Nederland van de
Secretaris-Generaal van het Front, de in Pakistan verblijvende
AMANULLAH KHAN. In diens redevoering wees KHAN op de noodzaak de
Kashmirse strijd voort te zetten, waarbij hij verwees naar de
verkrachting van de mensenrechten en het recht op souvereiniteit van
het volk van Kashmir.
Volgens AMANULLAH KHAN zal de strijd op drie fronten gevoerd moeten
worden. Ten eerste de politiek. Daarvoor moet het JKLF in India en
Pakistan een belangrijke machtsfaktor worden om de politieke strijd aan
te binden met de overheersende regeringen, met name die van India. Ten
tweede moet de Kashmirse zaak bepleit worden op de internationale
diplomatieke fora; o.a. hiervoor was AMANULLAH KHAN in New York geweest.
Bij het derde strijdpunt riep KHAN zijn gehoor op in aktie te komen
tegen de grote vijand van Kashmir: India. Als vergelding op wat de
Indiase overheid het volk van Kashmir aandoet, moeten waar ook ter wereld de belangen van dat land getroffen worden; vooral daar waar dit
het meeste pijn doet.
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Op de toespraak van AMANULLAH KHAN werd in het algemeen Instemmend gereageerd. Natuurlijk was oppositie te vervachten van HASHIM QURESHI die
AMANULLAH KHAN enige maanden geleden door middel van publicaties in
dagbladen in Pakistan opriep het door het Front uitgeoefende terroristische geweld waarvan onschuldigen het slachtoffer worden, in India's
Kashmir te staken. Ook verzette QURESHI zich tegen de nauwe samen'
werking met de Pakistaanse militaire inlichtingendienst, de ISI, die
het JKLF trainings- en waarschijnlijk ook andere faciliteiten verstrekt .
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NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

Aanslagen in Den Haag opgeëist
Bijna drie weken na dato werden de aanslagen op de auto van de Spaanse
Consul-Generaal, het Spaanse arbeidsbureau en de Spaanse Handelsmissie
opgeëist door zowel de Baskische afscheidingsbeweging E.T.A. als het
Dierenbevrijdingsfront.
Laatstgenoemde organisatie ontkent overigens ook maar iets met de aanslagen te maken te hebben. In de claimbrief die gericht was aan het
dagblad De Telegraaf beweerde het Bevrijdingsfront de aanslagen te
hebben gepleegd uit protest tegen de Spaanse stierengevechten.
In de ETA-claim werd als - zeer curieus - motief voor de aanslagen de
uitzetting uit Nederland van vier ETA-leden in 1979 aangevoerd.
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KOERDEN

POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME

Mislukte bomaanslag tegen KAIROS
In de nacht van 21 op 22 november 1989 heeft een mislukte bomaanslag
plaatsgevonden tegen het pand van de christelijke anti-apartheidsorganlsatie KAIROS aan de Kromme Nieuwegracht 10 te Utrecht. De klungelig gefabriceerde bom is niet afgegaan, omdat het tijdmechanisme niet
optimaal functioneerde. Tot op heden is de bomaanslag niet
opgeëist.

Ontruiming Tesselschadestraat 7 - 9 te Amsterdam
Ongeveer honderdvijf tig krakers uit tien verschillende steden hebben
maandagochtend 20 november 1989 deelgenomen aan acties tot uitlokking
van de ontruiming van de percelen Tesselschadestraat 7 - 9 in Amsterdam. De ME had enkele uren nodig om de weg naar het pand vrij te maken
van een drietal barricades. Tijdens de ongeregeldheden werd forse
schade aangericht. Verschillende kleine groepjes krakers hielden
ondertussen de politie elders in de stad bezig door o.a. verkeerschaos
te veroorzaken en brandjes te stichten. Aan het eind van de ochtend was
alles weer rustig.
Voor zover bekend werden er geen arrestaties verricht.
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POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME

Actie op Schiphol
Op vrijdag 15 december 1989 werd door ongeveer 300 activisten geprobeerd een startbaan op de luchthaven Schiphol te bezetten, teneinde een
uitgaande vlucht van de Suid Afrikaanse Lugdiens (SAL) te verhinderen.

Hef. merendeel van de deelnemers aan deze actie behoort tot dat deel van
de politiek (gewelddadige) beweging, dat al jarenlang betrokken is bij
acties te^en Shell.
Genoemd kunnen o.a. worden: het comité Shell uit Zuid-Afrika (SuZA),
(organisatie "spektakelblokkade" Shell-laborarorium, april 1989) en
personen van de RaRa-dadergroep (diverse Makro-branden).
üe actie werd gecoördineerd door het Amsterdamse actie- en informatiecentrum ULTIMATUM, waarbinnen onder weer een aantal kernfiguren van de
radicale anti-Shell-beweging functioneert.
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