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Situatie/Verwachtingen

a. Spionage
1l) Huidige toestand

(2) Verwachtingen

b. Subversie
( l ) Huidige toestand

( 2 ) Vjarwachtingen

c. Sabotage
(D Huidige toestand:

(2) Verwachtingen :

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

In de vroege ochtenduren van
vrijdag 8 juni j.l. hebben een
aantal leden van het North Atlant
De-Fence Movement zich toegang
verschaft tot het Defensieorderbe
drijf USFA-THOMPSON te Eindhoven.
Men was op soek naar documenten o
de betrokkenheid van dit bedrijf
de levering van materieel aan
Turkije vast te stellen. Bij de
aktie aijn 13 personen aangehoude:
Vandaag (maandag 11 juni) vond er
traditionele maandelijkse sirene-
maandagaktie bij DAF-Special
Produkts te Geldrop plaats. Het
betrof wederom een geweldloze
manifestatie waaraan door een
twintigtal personen werd deelgeno-
men .

Met betrekking tot de open dag KL
16 juni a.s. op de gen. Winkel-
mankaaerne te Nunspeet zijn geen
aanwijsingen ontvangen dat er vam
anti-militaristische kring aandacl
aan zal worden geschonken.

Geen bijzonderheden

Geen bij zonderheden



d. lexra
(1) Huidigg toestand

(2) Verwachtingen

Op zaterdag 9 juni j.l. ontplofte
een bom in het hoofdkwartier van *
Honourable Artillery Compagny te
Londen alwaar op dat moment een
verjaardagepartijtje gaande was.
Bij dese aanslag raakten vijftien
jongeren gewond. Hoewel de aanslai
nog niet geclaimd is, is het geai<
de middelen en gebruikte methodiel
aannemelijk dat het hier om een
aktie van de IRA gaat.

Gezien de gebeurtenissen van de
afgelopen weken is het niet
onwaarschijnlijk dat de Provisionc
TRA zal doorgaan met hun aanslager
zowel in Groot-Brittanië als op hè
vasteland van Europa.

2. Conclusies en. aanbevelingen

a. Spionage :

b. Subversie

c. Sabotage

d. Terrorisme :

Geen bij zonderheden

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

De dreiging tegen Britse militaire
en militaire objekten blijft
onverminderd zeer hoog. Zoveel
mogelijk aandacht zal moeten blijv
worden besteed aan de beveiliging
bewaking van Britse militairen
gelegerd en/of op bezoek in
Nederland.
Een bijdrage aan deze beveiliging
kan worden geleverd door tijdige e
accurate meldingen van verdachte
belangstelling.
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