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Onderwerp
Stand van zaken m.b.t. het anti-railitarisme

Naar aanleiding van ons recente gesprek, hierbij de stand van
zaken met betrekking tot het anti-militarisme gericht tegen
Defensie.

De dreiging vanuit het anti-militarjLssiê teQgen
derde de laatste jaren sterk. Aanvankelijk was sprake van een
brede en diep gewortelde maatschappelijke beweging. In verband
met de veranderde internationale veiligheidssituatie en de
daaraan gerelateerde ontwikkelingen op defensiegebied vermin-
derde de interesse voor het anti-militarisme bij het publiek
en verdween het maatschappelijk fundament. Als gevolg hiervan
kon geconstateerd worden dat het aantal demonstraties tegen
Defensie sterk

Het aantal anti-railitaristische acties nam echter de afgelopen
jaren met ongeveer 30% per jaar toe, tot ongeveer 300 in 1994.
De meeste incidenten werden gepleegd door een zeer kleine
dadergroep, die waarschijnlijk niet groter is dan een zestal
personen. Door deze personen wordt jaarlijks voor ongeveer l
miljoen gulden schade aangebracht aan objecten en materieel
van Defensie. Sinds 1979 werd naar sĵ liatting ia_ totaal, inclu-
sief de aanslag op vliegbasis Deelen in ̂1992 a Mf 9, Iroor on-
geveer 21 Mf schade aangericht. De meeste acties worden spon-
taan en onaangekondigd (de zogenaamde "hit-and-run" acties)



uitgevoerd, waardoor het vrijwel onmogelijk is een actiepa-
troon te onderkennen. In sommige gevallen zijn acties het
gevolg van actuele ontwikkelingen of activiteiten op defensie-
gebied die worden belicht in de media.

Naar aanleiding van de bovengeschetste dreiging werden bij
Defensie uitgebreide beveiligingsmaatregelen getroffen in de
personele en materiële sfeer. Zo wordt bijvoorbeeld niet-
organiek personeel ingezet voor bewakingstaken, hetgeen een
belasting betekent voor de bedrijfsvoering. Verder werd voor
ongeveer 115 Mf geïnvesteerd in de infrastucturele- en elec-
tronische beveiliging van defensie-objecten. Deze maatregelen
bleken echter onvoldoende om de bedreiging volledig te pare-
ren.



O

De ontwikkelingen rond Defensie in Nederland geven geen aan-
leiding tot een opleving binnen de anti-militaristische bewe-
ging op korte of middellange termijn. Evenmin wordt verwacht
dat de actiebereidheid van de kleine nog resterende kern anti-
militaristen onder invloed van het veranderde defensiebeleid
zal teruglopen.

^̂ ^̂ ^̂ ____ Derhalve kan worden gesteld
dat de risico's voor 'acties en schade aan de defensieobjecten
en materieel vooralsnog op hetzelfde niveau zullen blijven, in
de praktijk wordt deze inschatting telkenmale bewezen; bij
voortduring vinden acties plaats tegen defensieonderdelen.
Deze acties leiden tot onacceptabele schade bij Defensie.
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