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geen bijsonderheden
C2 } Verwachtingen .'

geen bijaonderheden

b. Sub vet* a l e
Cl) ffyiidige toestand.'

-vandaag 07 december sullen vermoedelijk 20 aktie'-
voerders, welke -in versekering sitten in verband m
hun aandeel in de aktie op het baanvak Venlo-
Eindhoven, in vrijheid worden gesteld- Naar alle
waarschijnlijkheid aal één verdachte langer worden
vastgehouden.

*• -onder aktievoerders circuleert een oproep om het
treinverkeer in Nederland te hinderen door op
verschillende trajekten de laatste treinen middels
noodrem tot stilstand te brengen en daardoor tevenc
de militaire transporten te belemmeren,

(2 } Verwachtingftn
-op 03 december 1990;/3al een picket-llné plaatsvind
bij de hoofdingang van de vliegbasis Valkenburgf De
organisatie is in handen van het Leids- en Haags'
Vredeeplatfonrr' en richt aich tegen transport door
Nederland van Amerikaanse wapens bestemd voor de
Golf.
-OP 08 december 1990' sal een vreedaame deraonetrat^i*
gehouden worden vanaf het station Rotterdain-Alexan-
derpolder naai* het gebouw van MTiMC in Capelle aan-'•-!<
IJösel.
-Het vrijlaten van de aktinvoerders sa l mogelijk
hernieuwde akties tot gevolg hebben met name in de
regio Eindhoven.
-de munitietransport*n naar d* Eewshaven/sullen
aanvangen op 03 december 1990 en aanleiding kunnen
g-even fcot anr-i-militarictische -rtkties, Her- tirs.iekt
vari dese transporten loopt van Maastricht
Nijmegen, Arnheia, Zutph-zn, Deventer,
Groningen naar de Eemahaven.
Met name in Zwolle heeft d* akt.i^g,
blckkades-akties aangekondigd-,'
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geen bijzonderheden
C 2 ) Verwacht.

alhoewel het plegen van sabotage door
anti-militaristen niet gebruikelijk is moet g
het gebeurde op 03 december 1990 en de oproep
gepubliceerd is in cl« KH rekening gehouden worden
mogelijke vervolgakties .

geen bijsonderhoden

PIRA- terrorisme: de dreiging tegen Britse
belangen in W- Europa blijft onverminderd hoog,
G'ölf crisis: geen bijzonderheden

en
a. Spionage
b. Subversie
C.

d. Terrorisme

geen bijzonderheden
zie vorig Cintsum
het is mogelijk dat in de
naaste toekomst meerdere licht
sabotagé-akties. sullen kunnen
worden uitgevoerd alhoewel des
aktievorra niet gebruikelijk is
in anti-militaristisch
Nederland. Vooralsnog wordt
verwacht dat dese aktiea aich'
met name sullen richten op NS-
infrastruktuur waardoor
mogelijk verstoringen sullen
kunnen plaatsvinden in het
spoorwegvervoer.
er wordt aanbevolen om een
strikte controle uit te oefene
op identiteitskaarten en
toegangabewijzen met name die
objekten die betrokken sijn bi
.de operritie Deforger.
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